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 زا موس ات لوا هزیاج ذخا یارب ملی هس باعغدنا هلئیم 7

 هیئارجا تکیهرد ریخا هتفهود یکی یطدد هک تسا یلئابم هلمج

 هداونشچلماعریبدددومنیا رد نوچو تسا هدووکتفگ دروم هراوتشج

 میمصت و حرطم نارواد تگیهدد ار ملیف هس باختنا هلکم تسیابیم
 هداد رکذن دروم نیادد رتعو ملیف هدنیآ هرامشرد اذل دوش هتفرگ

 ددرگیم دادومن ملیف نیرته باختنا هوحن و دش دهاوخ

 ساپسیب امنیس هراونشج دون ات رد هک «امتیس هداتس» هلحح

 ات هتفه نیاذا ددادرب ماگقیرط نیالدد تسا هديشوک هتسویپ و هدوب

 و بل اطم جردب اددوخ هلحمزا یتاحفص ساپس هداونشج مسارم تایاپ

 دیارجیرته ناگدنسی و ریاسو داد دهاوخ صاصتحا هراوتشج رابخا

 دابخایثیوخ تایرشن رد هک دمشوک دنهاوخ ناما دحات زین تاعوبطمد

 .دنیامن یکمنع ار هراوشج نیاب طوبرم بلاطمو

 طباور اب هک یسامت یط هتفه نيارد هراونشج لماع ریید

 تیعها و ساپس هراونشج هلئسم «تفرگ ناریا یلم انوی زی ولت یمرومع

 زا و هتخاس حرطم ناربا یامتیس نادنمقالعو ناگدننیب رظن زا ارنآ

 مسا رم یادها میقتسم شخپب مادقا ناکما تدوس دد هک تساوخ نانآ
 مها رف تساوخ نیا ماجنا یارب یتاناما زونه هنافسام هک «دنب امن

 ناریا یلم توی زیولت نیلوعنم هک تسه یراودیما یاج اما هدیدرکت
 رسا رس رد هل یرقت دازح تارازح ات دنیامن تقفاوم تساوخرد نیااپ

 هک دننک هداّمتسا دنلاوتب دنشابیم مسارم نیا هدهاشم ناحاوخ ناریا

 یلم نویزیولت تاماقم تقفاوم دروم نیا دد میئاوتب هک میداودیما
 .میدوآ مهارف اد ناریا

 هدنزاسزا دوبهدش هدامآ هک ساپس هزیاجهد هتفه نیارد
 « هدش هتخاس ناریا دد هکنآ ابروبزم زیاوج .دش هتفرگلیوحت اهنآ

 نيا» تسا لبق یاهلاس زیاوجزا رتابیز و رتلیکش ,رت فیرظدایسب
 .ددادیصاخ ولالتو ششخردو الطزا یشک و د دد یئالط یاهتسد

 «تسا حرشنیدب ساپس هدودنیموس زیاوچ تاسخشم

 مرگ ۰ :نزو
 رتمبتناس۵ :دق

 دبفسیاههک راب هایسرمرم : هب اد

۵ ۱۳۰۴۷ 

 رتمبتناس۲ ۵

 الطزا یششوپاب زنرب

 هناخراک اریذ دوب دهاوخ تباث یبنیاذا تاصخنحم نیا

 هتخام ًاددجم لاسما هک یلصاب اق یورژاو دوب تاریادد نآ هدن زاس
 .ددرگیمهمهت لاسرهتسا هدخ

 یدنمشزرا یاهشالتژا رکشت یارب لبقلاس لومسقط 8
 لءعهب تملص نیاتفرتیپ هادرد نا ریا یامنیس ناداکردنا تسد هک
 .دشدهاوخاتها رفن ودب «اتنیس دوبدای» ملپیدودو دناهدروآ

 «نادرک راک كيب لاسما زین ملیفیناریآ نیدفتبم سحنا ملپید

 نیدفتنم ادآ كنيا هک تفرگ دهاوخ قلعت رکیذاب كيب و ملیف كيب

 1 ۳ ۰ 1 ۰ چ و ۳ ِ
 هدامها نیاوج یادها بشیا رب 1: ددیگ یم یددوا ممجملیف یناریا
 چ
 . ددرک

 هک ار یاهملیف لبقهتفه ساپم هرا ونشج هیلارحا تیک 9

 - عمچ دی رد تم امن صض رعد ساپس یئامنیس ها ونشج رد تس ابی

 لومشم ر وب نم یاهملیفلماک تاسختم هیهتهب كنیا و تساهدومت یدو

 ر» رب ۰ اس و هداوتشج نادر واد رایتخآ رد شیامن ماگته رد هک تسا

 , دهد دارف

 رون دیدناک یاهملیفو اهادید؛؟ تیحم

 ۳ هر[ ۱0 با[ وکتفگد دوم یرثه لعاحمرد كنبا هک ت سا

 یاهدمع لئاسم زا رز

 ارنادنرثح ر تکچ وک هک تسا هدیشوک هداونشچ «باختنا هتیمک»

 تاب مادک سن اش هک تقگ دا وتیم اذههم ,درادن دود رظن زا

۱ 

 لآ دنمرتع

 .تسا رثدایز زناوج تفایدد یارب ینارب
 هتشذگ هتفه رد رما نبا تهج هک هلجم ناراکنربخزآ یکی

 هجیتن .دنک وجوسرپ یئامنیس عماحمو لفاحمرد هک دوبهتفای تیدرومام

 : داد یرازک ویا ارتیوخ ميقعم ییغ ییقحت نوررتش

 یاربهک دندقتعم نانادرگ راک و نادنمرتهو یلامتیس لعاحم »

 -نیدرف - یقوثو ذورهب یناش درم هشیپشه نیرتهب هزیاچ تفایدد
 نانادرک داکنایم ددو تسا نارکید زا رتشیب یعیطم كلم و نایریصت

 رطاش ) یمتاح یلع اب ( هصاقر رطاخب ) بیرق دوباش اب هک دن دقتعم

 اضد رطاخب. ) یئایمیک ایو (ولاه یافآ طاخی) یئوجرهم اب ( یقوط

 نانادرک راک نی رتهب هزیاج (هرجنپ رطاخب) مدقم لالج او ( یدونوم
 (هصاقر)رطاخب اد ناذورف یناریا نادنمرنه.درک دتعاوخ تفایرد ار

 نزرکی اب نو رک » ملم یاهسن اش زا «ولاهیاقآ» طاخب ادرشوروخر

 و مادعا بش اض ار « اترل »و و یقوط رطاخب ار«هلاژ» و دناادیم

 نز رگیزاب نی رتهب تفایدد یاه دیما زا «عولط» رطاخ اد شوروخ

 «اهدرمهچوک» رطاخب اد یرداق جریاو ینیما نیما دننادیم ود هجرد

 ذا ولاه یاقآ رطاخب اد یماظتنا و یقوط رطاخب اد دیفم نمه» و

 ناذاگنهآنایمزا :دنناذیم ۲هجرد درمرگیژاب نیرتهب ملسهیاهسن اش

 یارب) هداژ درفنم (ول اهیاقآ یارب) تعرف رتک د یارب همه ذا رتشیب

 » دننادیم سناش [(اهدرم هچوک یارب) یقئاوو (یقوطو یدروئوم اضر

 یکندیدادربملیف نیرتهب اد عولط دادرپملیف قافتاب بیرق تیرثا |
 زا لچک نسحیارب ار ینک و نوتجم و یلیل یارب اد یناخو دنتادیم

 اد وترپ ؛ هصاقر رطاخم اد دوپقداص جريا ,دننادیم یدمب یاهین اش
 اضد نطاخب اد ینک و ولاه یاقآ یطاخب اد ولراهب و یقوط رطاخب
 یمتاح یلع .دننادیم دیفس و هایس یدادربملیف یاهسناشس ذا یروتوم

 يئوجرهمو هصاقررطاخب اد یحول ریم - یقوطو لچک نسح رطاخب ار
 اد ویدانس نیرتهب هزیاج هک دئدفتعم ولاح یافآ رطاخ» اد ناب ریصن و

 دا ربایرظن اهلیق صوععب اهادبدنأت ساس دروم .دد .دن دادیم تفایرد

 «.دن رادیمن

 اریذ دیمان ساپس هام دیاب اد هام تغهبیذزا لاح ره رد 8

 متچب هناریایامشیس دد یرتشیب داظقنا تلاح , ددنگیم رتشیب هچ ره

 هامنیا موسهدو هدرکیم یتدایذو رتدایژ راظتنا تلاح نياو دروخیم

 داظتنا وباهتلا نیا ساپسیئ امنیس هداونشج هدود نیموس یزازگیب اب

 18 .دبریم دوخ حداب
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 .دوش هداد یوب هزباج

 ول اه یاقآ :ملیق ییرتیب -۱

 نیرفآ؛نز هشیپ رته نب رتیل -۳

 تهرف رتک دا زاگنهآ نی رته

 :۳هجردنز هشپ رنهنب ری
 هردا

 هجرد درم هشبپ ره نب رته -۷

 ینیما نیما ۴

 یملطهفبعس "تسب رانسنب رتچب -۸
 : یگنر رادربملیف نیرنیب -4

 دن را

 و هایس رادربملیف نی رتهب ۰

 ناشوگ :.دیفس

 یددرا هیادسا
 هصاق رز ملیف ند رته ٩-

 یمل احیلع ؛نادرگ راک نی رتج -۲
 نابریصن :درمرگت زاب نی رتهب ۲
 شوروخ : نز هشیپ رنهنب رتهی- ۴
 هدازدرفاع : كيزوم نی رته - ه

 «ناب مع : تیپ رانس نیرته س ۶
 ین وج رهع
 ؛ دیفس و هایس رادرسلیف نی رتهب -۷

 : ین ر رادرسلپف نا رسته -- ۸

 نایساتیع

 : ود هچرددرم رگب زاب نب رتهل -
 یرداق

 ؛ ود هچرد نز رگ زاب نب رتهپ .- ۰
 از

 ینیمات ردیح رصان
 هساق را مليفنب رته -۱
 بی رق روب اش : نادرگ راک نی رتهب-۲

 یعبطمثالم: درم هشیپ رنه نی رتهب ۳
 ی انبیروب: نژ هنیپ رنه نی رتهب

 : ۲ هجرد درم هشیپ رنه نی رتهب - ۵
 , یردق

 : ۲ هجرد نز هشیپرته نیرته - ۶
 رهورف سیگت زق
 ناسانیم : یگن رراد رسلیق نب رتهب ۷
 : دینسو ءایس رادربملیف نیرتهل - ۸
 روپئداسجرب |
 یحول ریم: تی رانس نی رتهب
 هدازدرفنم : ثاب زوم نی رته + ۰

 ول اه یافآ:لاسملیف نی تب -۱

 یلاه همان هوبنا میدرکیسم ینیبسیپ هکهنوگ نامه (7
 رنهدو ملیف رتفدب ناگدن رب مان ینیبشبپ هقیاسم ددتک رش تهجهک
 هن افسأتمو تسا روصت دح زا شیب هدیسز ربخا هتفه ود یکیرد

 «ميتک پاچ مبناوتیمن رتشین اراهنآ زا یدودعم رادقم هتفهره
 - همان «ددرگن جرد هلجم رد ناگ د ننک تک رش مان هک یتروصرد (ذل

 حیحص ینیبشیپ تروص رد ات دوب دهاوخ ظوفحم اهنآ یاه

 یمن احیلع : نادرگ راک نب رتیب -۲
 یملاح یلع : تیراتس نی رتهب - ۲, یعیط«ثالع: دوم هنیپ رنهنا رتهب -۲

 یعیط«كلم : درهرگب زاب نی رتهب س۴
 گروپ : كي هجرد نز نی رته - ۴ یل ایمیک دوعسه:نادرگ را نب رته

 یلانب
 نیما": ود هجرد دره نی رته - ۶

 ینیما

 سگنرف : هداجرد نز نی رتهب - ۶

 رهورف
 تهرف رتکد : نتع كي زوم نی رتیبل ۸

 نایسانیع: یگن ررادربعلیفنب رتهب -
 :دیفس و هابس رادرسلیفنت رتهپ - ۰

 رویقداس

 (یهاش) یناضعد یلعرون
 اهدرم هچ رک: لاسملبفنب رتها- ٩

 نیدرف : درمرگب زاب نی رته ٩-

 یل اش یروب :نزرگب زاب نب رتهب-۳

 جربا : ود درم هثیپ رثه نیرته - ۴
 یرداق

 ات رل : ود نز هنیپرنه نیرنهب - ۵
 ؛ . یگنر رادربسلبق نیرتی - ۶
 دتسچرا

 : دیفسوهایس زادربنلیق نب رتهب - ۷
 وا راپب

 یملطهدیعس:نا درگ راک نی رتهل -۸
 یلطم دیعس : تسب رانس نی رتهل

 یفل او: نتمكي زومنپ رتهب -۸

 (مق) یتاجن روپاّضردبحم
 ولاه : و نیرتهب -4
 یمت احیلع (فوط) ز اجیلع : نادرسگ راک نی رته ۲

 شوک وگ :هراتس نب رته ۲

 ناب ریصن یلع : درمنب رتهب -۴
 یمالفتنا : ود هجرد درم نی رتیب ۵
 : ود هجرد نز هشیپ رله نی رتهب س ۶
 هاز

 یحول ریم :تسپ رانس نا رتهب -۷
 هدازدرفتم : كي زومنب رتهب ۸

 نایسانیم : یگنر رادربملیفنیرتیل ٩
 . دیفس و هایس رادربیلیف نی رته ۰
 روپقداسحربا

 (هاشن امرک) یئاب اب هتنافیس
 ول اه یاقآ :لاسملیف نی رتها -۱
 یعبطكلم :درهرگب زاب نی رتهب ۲

 نازورف:ز رگیزاب نب رتهب -۳
 ینایشر: ود هجرددرم نی رتهب -۴

 .دب راد تفاب رد هزیاج و دینک ینیب شیپ اد ساپس زیا وج ناگدنرب مهامش

 ات رل :ود هجرد نزنب رتی.م
 نایسانیم: یگنر رادرسلیفنب رتهب - ۸
 : دیفسو هایس رادرسلیف نی رتهه ۷

 روبق دا

 هداژدرفنم : نتم كي زوم نی رتهب -۸
 -ی وجریم : تیرانس نیرتیب - 4
 ناب مسن
 روباش : لاس نادرگر اک نی رتهب -۰

 _ _س

 (دابآمرخ) یتمه دمحمیلع

 یقوط :ملیف نیرتهب -۱
 یل وجرهم :نادرگ راک نی رتیب -۲
 زور : درم رگیزاب نیرتی - ۳
 یقوتو
 لوروخیرخف :نز رگی زاب نب رتی ۴
 رسان :ود درم رگیزاب نی رتچپ - ۵
 یعیلطع كلع

 از رل :ود نز رگی زاب نی رتیب

 : دیتسو هایس رادرسلف نی رتپ -۷
 هو
 هدازد رفتم ؛كب زوم نی رتهل -۸

 - نایریصن : تیرانس نی رتی - 4
 و وچ رهع
 ینک : یگتر رادربلیفنبرتیب -۰

 (مق) ناینالط نیسح
 یقوط :ملیف نی رتچب -1

 یمتاح یلع : نادرگ راک نی رتهب - ۳
 كلم رسا :درم رگب زاب نیرتی -۳

 یعیط+
 نیرفآ :نز رگب زاب نبرته

 دین نی :ود دجرد درم نب رتپ
 هلاژ :۲ هجرد نز نب رتهب ٍع

 هدا زد رفلم :كاپ زوم نب رتیب ۷
 :دیفس و هایس رادربیلیف نا رته سه

 وت رپ داب زام

 : یگنر رادربنلیف نی رتهب -
 نایسانیم

 یمتاح یلع : تسیراتس نی رتیل - ۰
 (یقوط)

 مرتحم - یرذیچ اض ریلع
 - دیعس دوعسم - یرذیچ

 (ناداب۲) یرذیچ وزرآ-كب اب
 یل وجرچم :نادرگ راک نی رتهب -
 نای ریصت :تسیرانس نی رتهب ۲
 ؛ دیفسو هایس رادربملیف نی رتهب -۳
 دنجرا نوب اه

 هدا زد رفنم ؛نتم كي زوم نب رتهب ۴

 نادرف :درم رگیزاب نیرتهب -و
 نازورف :دز رگی زاب نی رتهب

 یرداق :۲ هچرد درم نی رته -۷
 شروروخ :۲ هچرد نز نب رتهب ۸

 ناسانیم :یگت ررا هربملیف نب رتبه ٩

 هصاقر :ملیف نل رتیل -۰

 (دهشم) یزوهظ دمحا

 ول اه :ملیف نی رتهن -۱
 ۰ وب اش :نادرگ زاکنب رتهن ۳

 - وروخ :نز رگیزاب نی رتهب -۴
 یلع:درع رگی زاب نب رتهب ۴
 ۱۱ ز :۳4ج رد نز نل رته -هح

 اتزا :۲ هحرد درم نب رته ۶

 تا : تسا راتس

 ره ورفسیگن رف : ۳هجردنژنب رتهب ۶
 یحول ریع : تی رانسنب رت -۷
 ناسانیم:یگنو رادربعابق نب رته -۸

 دفس و هابس زادرسلیف نی رتهل -

 روبق داص
 هداز درفنم : كي زوم نب رتی ۰

 (نا ریمش) یئامعن دواد

 اهدرم هچوک : ملیف نی رتهب ٩-
 یملط+ دیعس : نادرگ راک نی رتی -۲

 نب درف : درع رگ زاب نی رتهب ۳

 یقناو : نتع كي ]و نب رتپ ۴
 یعت اح یلع : تی رانس نب رته

 دیفس و هایس رادرسلیف نی رته

 روبقداص

 انمجرا : یگن ار رادربهلیف نی رته -۷

 یهیلع+كلم : ۲ هچرد درم نی رتیب ۸
 41 : ۲ هجرد نز نیرته ٩-
 نازورف : نز هشیپ رله نبرتیب ۰

 تسودکلف هقب دص

 ول اهیافآ : ملیف نیرتهب -۱
 یل وجرهم : نادرگراک نیرتهپ -۲
 هدازدرفنم: نتم كي زوم نی رتهب - ۳
 نایسائیم : یگنر رادربعلیف نیرتهب-۴
 :دیفس و:ایس رادربملیف نی رته ۵
 روپقداص

 یمت احیلع :تسیرانسنی رتهب- ۶
 یعیلعككلم :درم هشپ رنه نیرتهب -۷
 نازورف : نز هشیپ رنه نی رته - ۸

 یماظتن | :۲هجرددرمهشیپ رنهنی رتچب ٩
 41:۲هجردنز هشيب رنه نی رتهب - ۰

 ( رهشمرخ) یلوطبق اضرمالغ
 ول اه : ملیف نی رته - ۱
 شوب راد : نادرگ راک نبرته -۲

 ی وجرهب
 یملاحیلع : تسبرانس نل رته -۳



 هصاقر :ملیف نب رتهل -
 یرداق جربا :نادرگ راک ند رته ۲

 یعیطمثالم:درم دنمرثه نی رتهب -۳

 یهراب رد رنه و ملیف ناگد نناوخ

 سایس سو حب ی ان یروپ :نز دنمرته نی رتهب
 تی یرداق : ؟درم دنمرنه نیرتهب

 ۰۰ ۰ شوروخ :۲نز دن رنه نی رتهب س۷

 یقثاو :نتم كيزوم نب رتهب -۸ دننک ی م رظن راهظا

 ین اخ:یگنر رادربهلیف نیرتهب به
 شیاتس ساپم هداونشج یداز؟ر ب رطاخب ادامش نه 9 ؛ دیفسو هایس رادربملیف نی رتهب -۰

 ارجا هلحسب نوتکات اد یگدزب راک نیتچ هکنيا زا و منکيم روپآداص جربا

 رب یاهوزج منکیم داهنشیپ ملاحشوخ دیاهددوآ رد یعالسا ربکایلع

 شنادوناب وجشت 999 نیب دد ات دیداد لاسدا اهناتسرهش وهیهت ساپض كلم رصا : درم هشیپ رنه نی رتهب ٩-

 هاگآ مدرمات ددرگ عیزوآ مدرم هبطاق و ناذومآ ی

 نابسانیم : یگنر رادربملیفنی رتهب ۳
 ینک :دیفس وهایس رادرسلیف نب رتهن ۴

 هداز نرفنم : زاگنهآ نیرته

 یمتاح یلع : تسیرانس نی رتهب -ع
 یبلط# هدیعس : نادرگ راک نب رتهب -۷

 ناپریصت : درم هشیپ رثه نی رتهب
 4 : ۳هجرد نژهلیپ رثه نی رتهب

 یمالفتن ۱:۳هجردد رم هشیپ رنهنی
 نایسانیم: یگنررادربملیف نی
 : دیفسو هایس رادربملیف نیو

 تهرف رنک د: نتم كي زومنی ر ۰
 (هاشنامرک )یحتف هلادسا

 عولط : ملیف نی
 نابکیچاخ :نادرگر اکنی

 یل انبیروب :نژرگی زاب
 كلم رسا : درم دنمرنه نی

 را اونشج نومار

 تین یرتدایز ی

 .دندوآ تسدب هلغسم نیاب

 ژا ریش - یچنا رفعز دیمح

 یامنیسدناوتیه هک تسایلماوع نیرته ذایکی ساپس ن

 ۱ هداد ناشن و دزاس نتومتحر تفرشیپ هارب ار ناریا

 شدروخ؛۲ نز هشبپ رثه ن
 هنجرد هک تسا نیما : ۲ درم هشیپ رنه

 یقثاو: نتم كي زوم ,

 رصان : درسم هشیپ نه نی رتب

 اهدرم هچوک: لاس ملیف نیرتهب ۸
 دیفهنهب : ۲ دره رگی زاب نی رتهب ٩-

 یملاح یلع : تیرانس نی رتهب -1

 دوب دهاوخو هدوب رثوم نتامنطو یامنیس دربشیپ دد ریخآ لاس
 هیئاضر - رگید یاضما ۷ و هداز یلعلادبع یلع

 کشا دسریم ارف ساپس نیاوج شخپ مسارم تقوره ۵ یرخف : ۲ نز رگیزاب نی رتهب -۰ یلاضررب رب نیمیس ۵

 عمج مص دود یاهدع منیب یم نوچ دن نی هقلح منامشچرد یداش شوروخ وداه یاقآ : ملیف نی

 دتنک یم ینادددق نادنمرنه و رنح زا میظع یششوک اب و دن |هدش (نا رهت) داشفا دمحم ی وجرهم : نادرگ راک

 دوش نانادب یهاکتسد «یماقم بئاجزا یکمک هکتآ نودب
 ناب اهب - یلیعامسا نیما ددحم

 ساپس یشامنیس هزیاج دربشیپ هاد دد ادامش شال 8
 كيرد ساپس هزیاج كيدزن یاهدنیآ رد مرا ودیما و منکیم نیحت
 . دریگ دارق یتاهج دایمم

 یل وجریم : نادرگ راک نیرتهب -۲
 نایسانیم : یگن د رادربملیفنب رثهب ۳
 ینک :دیفسءهایس راد ربعلیف نی رتهب -۴

 تهرفزمره : نتم كيزوم نی رنهب ۵
 یعیطمكلم : درم هثیپرنه نیرتهب

 *یرداقحربا : ۲ هجرد درع نب رته ۷

 یل انبیروب : نذ هشیپ رنه نیرتهب -۸

 شوروخ:۳دجردنزاشب رنهنب رته -4

 شرگ و :نز هشیپ رنه نیرتپ پ
 نایصانیم:یگن رراد ربعلیفنب رتهب

 :دیفسو هایس رادربملیف نب

 رهشمرخ - ناسرذآ اضرلادبع
 وا ی ی ی یدازک ها درد هک یتامحذو مهنیمجدا ناتراک همالبق

 یرداق :۳ هجرد دوم ن

 ول اه یاقآ : ملیف نیرتهن -۰
 لماعقحب دیداد ناثن امش .منکیم شیراعن دی وشیه لمحتم ساپعس

 .دیتسه موب و ذرم نیا یامنیس تفرشیپ رثوم
 لوفزد - یدحاز كولم (یحاش) نایریما ی ۳

 هم اف ر : نی -

 یاهیرشن هدنناوخ هک تسا یلاحشوخ یاج نم یار بیرق روباش : نادرگ راک نب رتهب -۲

 هدوبنا ریایامتیس تفرشیپ .شفده « دوخ تیلاعف زاغآ زا هکم ته كلم رصان : دره رگی زاب نی رته ۳

 یدازگر ب میرهشمه ناناوج فرط زا مامت یلاحشوخ اب نم .تسا یعیط+
 یئانب یروپ : نز رگ زاب نی رتهب -۴

 جربا:۳هجرد درم رگیژاب نیرتیب -ه |

 یحول ریم:تسب رانس نی رتهب -۸
 : دیتسد هایس رادربملیف نیرتهب 4

 زورهب :ادرم هلبپرته نیرته

 یاه قیفوت یوزرآ رد و میوکیم تینهت امشب اد یگرزب راک نتچ

 : .متسه امش رتشیب یرداق نازورف :نزاشیپ رته ,
 (زاوها) یفوتسم جریا سیگن رف : ۳ هجرد نز نی رتیب هداز درفلم :زاگنهآ رتپ

 شیاتسا رامشفده ؛ یمیظءراک نینچ یدازگرب طاخب رهورف .  یناخ :یگنر رادربملیف نیر
 ناشننونک ات هک هنوگن امه دناوتب ساپس هک منآ یوژرآ ردو منکیم نایسانیم:یگنر رادربملیف نی رتهب ۷ . 3

 ثا ریا یلم یامنیس تفرشیپ دد ار شوخ دوجو تلاصا هداد

 1 ت روبقداص جربا . شوروخ :۲هچرد نز . دهد ناشن
 نا رهت - یلضاف دنحم هدازدرفنم : زاگنهآ نیرتهب -۰

 مدشوژنآ . یاهس یئمنیم هراونعج نیموس ژاغآ اب ۵ (نارهت) یرفعجریمهوکش
 امش دیئأت اب و دنشابهدرب یپ امش راک تیمهای لوگسم یاهنامزاس

 . دنیامن نیمشت اد ناریا یله یامتیس تفرشیپ « هاد نیا دد یقوئ و
 تشد - قیفوت یداه دمحم ادب ۳ نیرتهب ۲

 زیاوجیادها مسایمرد تکرش نم یاهوژرآ زا یکی 8 یر ۳
 نوی زی ولت رک ادشیم بوخهچ , تسیت سیماقآ ناکما مادیم هک ت سا : ۲ هچرد درم هشیپ رثه نیرتهب س ۴

 . تخادرپیم ساهس زیاوج یادها مسایم شخپب ناریا یلم هکرداق جریا
 ناهفصا - یناگرگیداه الرل : ۲ نز نیرته - ۵

 مئادیم .ديهدماجنا تقادص اب اد شیوخ راکدینک ی س 68 یف اخ : یگنر دادربهلیق ی
 همع اریز دیساررهن کزیج زا اف را » نات راک رد ۱

 .دنتسهاشنا

ِ 



 ی وب دانسهس ملی

 ودن جاودز لاس
- 

 رگ ریل وا تل ون شعر ! راد بس

 دشابیم

۱ 
 تای نیارا 4 بي

 با مع وز ین املیس

6 
 -ِق

 دافجریا ینادر ۱ وا

 ون امیا كم دش

 رم نایهم هتش و

) 
 ءا یاهتع یرداف

۱ 

 ۹ هض

 نامراس

 یهدن راس هک «رحس

 1 تسا اع ی ۰

۰ 

 ابقه ؛ دولب هل

۱ ۰ ۱ 
 1۱ و تا و سس

 هتعه زا ش دتمل رس

 رد هک دنتهین کشید رنه هلمجزا

 اب كل

 هداتس نوب زب ولت یطاف
 دش انس

 ا رجا ابهک نابهمهتشرک ن

 ه ولت همان رب دد«یطاف» نیتقن

 و هس



 ابیداکمهزآ همان رب نیا یرجماب

 هتفه زا تسا هدومن یداددوخ وا

 یاهشقن ذا یکی یافیااب هتشذگ

 ۶ رگ داد راکت «هفیمش» ملیف مهم

 ود یئامنیس یاهملیف رو ت

 هرابنونک ات نابهمهتشرف زا

 یئامنیس یاههلیف دد یزاب یارب

 ۰ وا هک تسا هدش توعد
 مه یداددارق الق هفیمض

 «کشلپ هم: ملیف دد یژاب یا رب ملیف

 . تسا هدرک دقعمنم

 یارب كروز یشامتیس نامزاساب

 تسا هدومن «دژد» ملیف دد یاب

 داج رع؛,یحباشع دیشمج هقیعضرد

 دمحء ؛یمادنا ربش «نابهم هتشرف

 دامیپ و دنمشوه اهل خرف ,یکناب
 لوصحم ملیف نیا . دنداد تکرغ

 ی رآ ویدوتساذزا تسایاهژات

 دون یقانک ادم

 یاهشیش راوبد
 لئوماس هدشذگ هتفه

 یاهلحم نییمتیارب نایکیچاخ
 موسوم دوخ هزات راک یرادربملیف

 لامشیحا ون هب «یاهشیش داوید» هب

 ود ات هک ملیق نیا دد درک رفس

 یعیطم لامک طسوت رکید هتفه

 یدوبتفر دهاوخ نی دود یولج

 ؛ ناکشا نویامه , نامدآ ,یئانب
 هداتس«ذانهم» اب كيپ | یرمویریه
 .دنداد تکرش یتانیلبت یاهملیف

 هک اد یاهشیش داوید یوی راتس

 تسا هتشون هلک نودپ رف لعشم

 دادید ناباب

 هنحصنب رخآ هتفهنیارد 7

 و دیدرگ یدادربملیف دادید ملیف

 هتفهزانآ ینق روما بیئرث نیدب
 هک رادید رد.دشدها وخژ اغآ هدنیآ

 كيب ورطسوت وهیهتیمتسرجریاطسوت
 یئارکیذاب .تسا هدش ینادرک راک

 -یریم-نیهش - یمتسدحربا نوچ
 نایدادرهه-بوک س-یتل اح-اترل
 - ناگ مونایت ورام_كي اه-یلبقم
 . دن داد تک ش

 ذا دمب دداد رظن دد یمتسد

 یاهژات ملیف ۰ دادید ندغ هداهآ

 .درب نیبدود یولج اد

 هناخدور یوسنآ یاهبلک

 ندش شیامت هدامآ
 لامتحاب.هن اخدوریوسن آ یاهبک ملیف

 دهاش لاسما هام دادرخ رد یوق

 ۹ 5 ..... + اف

 د هدومن ژاتنوم ار هدش هتفرک

 ادص هداما ملیف هقیفد ۸۰ دودح

 دراد یدادرب

 دوحهت یرععج هر ات ملیف رد

 دنخرل راز» درم ملیف 0>4 نی وارد یهتسر جربا و ماکدوخ یرز

 ً دف >ال ۱ داردیمس-ماشوخ

 9 >وثم ۲ دن دادتک رشهنیشق ۹
 و د و ۹ ۳ بأ دم ۵ دل وم 1 ۰ ۱ ۱ 1

 آ سا اد ماعبنآ ی

 ی 5 ب معمح هاگ ردک
 وه دون زاد ود زره

 دا, یدنرز یلع دمحم 8
 ۲ زادم هن هوس

۰ ۵ 

 و ۰

 هی 0 رجح

 .هتشذگ ۰

 هنابخ دچ ردار دوخ هت رو
 ۰ تسا هدبزگررب
 ءدع ۰_تس> ب لادن رثه ی ناهار ۳

 و7 ی 
 بج ده الا رز هه زا ید رز ِ ۱14
 یاههداج ردتساادویها اد

 تف ۳۹۹ ۱ 
 , نا ربابوتجروبعلاسصو الان رخ

 مليفهیهت ماگنه» هک ناوغ

 هحراژاب رب
 ین ادیب یلعدمحم م هدملیف ك

 دومسه»دوخ یر

 دادمس» و دهمن حاود زا « يا
 هک داتم یئودانز یگدنر هاميیپ سیب لعتسم هدننب  تای شد زد ۱ 2 و لقتسم 5 كم ی

 درک تدره دوب حدوت طسوت یمین زا
 ۴۰ هحفسرد هیقب .نتسا هدف یوادی

 هقیعد ملیف زا یاهئحص رد نابهم هتشرف و ناجرم []
۰ 1 7 ۹ ۱ ۷ ۳ 



 لپج ههد رد نآ ربا یامنس

 یفارباتعامج مراهج هس یک دنز ۳1 ما رباتعا اهج 9

 ققلت و تشادر» + دید هب و تشاد ۱ ۱

 دا رجوی ادا ساخ | ۱۳۳ 6
 ی - ثیک ان اب «متس ۱

 و یقوت . اهنآ شامنو لئاس ْ د 4 ,

 یجداخ یاه ملیف اب هلباقم دد . تشاد یراحت 9م اوخ و یمطاع تاین رج را یخرب رب
 نا تارثا زین ذوته هک تسا هتشاد و دریگیمث دوخب یمضو و لک ت یدا» یاه 8 28و 9 _- ۹ 2 هاور ۲۱ دعف و ۶ ز اصقن

 تاداقتعا یشعب و هتسد نیمه دزن داد اتحع ۰
 ۱ 1 «یتدافملیف رگ اشامتهماعثا صعت و تسیقاب بسک و ییابتسد زا ار لیف و ۱0 ِپ
 میان مقر یلع لاس نمارد زاب - لقاال رد یتح- یئاهشزرا ۱ ات

 همج ار نآشيلاع هک
 و نازاسلیف تبرثکا هنادوهقم .درادیم ۳

 ِ - ۰ : مهدب ل هناحاک | ان مهدی اش (دهدیهلیکشت
 ۱؟«مسین وداف»تشهن زایریک بناج راکناتس ابن دوجو نیا اب ۱ ۰

 لا نهم زاسلیف بأح زا
0 

 ۱ و ۳ + 2
 و یع امتجا ؛یملع دید ی ۳ 5

۶ ۹ ۱ ً 

 دشیمس اد ید قیهوت یاههمیلط

  تسشاوت یمن زور نآ دد

 دوخ یامنیس كي هب ندادلکش  ىج

 یریک هرهب تهچهب افرص

 دم ی رثوم الماک - دودحم

 كي لاس نیمه رد و

 ۰ اب هتبلا -رگید دنمشز زا

 «لیسو - مدرم هدولهب رتکید ف

 نامهاب ؛ هتیمد تایهرد «نوراف

 یامنیس ردیددمعم

 بگم » مفاوب اب و هرخسص هب

 هب جت نیل وا زین نیا هک ,دش هتخاس تفرگ بغل «(مسین وراف

 هنیهذ دد « نامرآ » ینادرگ راک

 نرم نوه اصل
 یصوصخ یتکم« اب ددسورع»

 غيلبت ادامنیس زا یا
 كي رواکل وهیاههداشا اب و درک یمن

 هماعناتساد كي زا یدادروخ رب اب

 یدود تهج هس ًافرص «دنس

 >۱و ,لاهتبا و لوءعه یاهتنس

 هک دومدیه یئاه تعادب و یگ ژان
 » هتبلا تقیرط نیا دد ۱

 -دبب .ملیف دادریملیف «یزآ
 . دودلیم رثّوم

 روس

 رداص) «هلالو دارم»

 سابع ) « ام رهش یئالط وم» و

 و هیجوت لباف ملیفود ( زی وابش

 اب هک تسا ۱۳۴۴ لاس وکتفک
 یمس « یتداجت لماوعهت یتیارگ
 دایب دد قوذو مزح یگزیک اپدد
 .دن |هتشاد

 ۴۲ هحفص دن شب «هیئآ و تشخ» زا ابیز یریوصت رد یمشاه ابرکذو یدمحا یجات ۳)



 نالپج
 نیئام » ملیف تیقفوم

 میس هک دنشسچوم هرمز

 هک دنوش نآ رب یئایلاتیا ارگ
 نینچ دد و هنیمز نیارد یملیف
 نیا.دنربب نیبدود یولجیاهیام
 هک دراد مان «یث ران درم» ملی

 .دوشیم هتخاس

 نید» هبادملیقنیا لوا یتقن
 نیشام»ملیف ردهک دناهداد « زئوچ

 یزاب اد یشقن نیتچ «زیهآ رحم

 شقن نوشوم توتساگ و دوبهدرک
 هنحص.دزاد «دهع رب ارلیف رکید

 ؛ ایلاتیا رد ملیفنیا یجداخیاه

 یدادربملیف وکانوم و ایئاپسا

 «دوشیم

 ناونع «یلاکیرمآ یاب ورد 9
 ناوسج نادرگ را ود زا تسا یعلیف

 ین روالوو « نوسراک تیک » یلاکیرمآ
 سین دا ملیف نیا لداشقت . « رلیش

 . دنکیم یزاب «رپوج
 «یکیدات دد یرتخد»

 «نوسنیلاک رتیپ» ژاتسایملیف مان

 ی ایل اتیاناد رک راک «نوسداد» طسوت

 رد هک یسیلگنا نادرگراک
 میس نا رکیژاب زا یرسكي

 2و یمهک ب : دننک میر » ناتلکنا

 او سیئد
 یاههنحسنا رخآ نتخاسر

 رابگنیا » ناب ز یسیلگنا ملیف نتخن
 یدآ وس فورعم نادرگ رک 4 نابگ رب

 تسا ناب اپهب ور «سامل» نا ونعتحت

 ی » و «دل و تویلا» ملبفنیارد

 یاههنحص ودن راد تک رش «نوسردُ آ

 یرادرسلیف ناتلگنا و دن وسرد ملیف

 ۲ + تسا هدش

 درپیم نیب دود
 شن اتسادوتسا «جا .یو درا وه»

 هتشو مان نیمهب یاهمانشی امن زا
 .اتس !ءدش سابتقا «نومیس لیث»

7 
 + ع اب نینچه نو

 ۱ » مان را ها

 ردها وخنیب دود یولج

 لب» و « لیهیورحروج» 9

 - هیهق و نادرگ راک بیت رتد «شان وم
 یناپسک یارب هدیدج یعلیف هدننک

 «هاگراتشک جنب » هک دنته لاسروپ وا
 رونک ۲۱ رملیفنب !لوا شقن .دراد ما

 هدهع رب «نمبیل نا ر» ماثب یدی دج ونا وچ
 . دراد

 یل و گز ابب هک لیف نبا ناتساد

 ثگنج ناعز رد ینادن ز كي یارجام

 نیمه یشورفرپ لوون زا دزادرپیم
 .هدشسابتقا «تن وتروک » هتشو مانب
 نونکامهملیف نیایرادرسلیق ؛ تسا

 . تسا هدش زاغآ دلا رب رد

 ملیفیاههنحص نیرخآ ۲ ]

 مث یفیلاک رد «نیک دآنل[» هزات

 هک لیفنیا . تفد نیدود یولج
 طسوت دراد مان «یناجمرفاسم»

 ینادرکک ؟نمرمیز نونروم
 یرت » ادملیف یویداتس . دوشیم
 ۰ تکیدنب لپ »۶ و هتشو «كيلام

 . ددادهدهعرباد ملیف رکید یقن
 «منیپولادی آهو «تفادحروج»

 نیا دد یداضعفا روطب یگاهشقن

 ۷یراسام انل »دراو لاتحا ۵ رک دنها وخ

 و 4 امنیسود هپاک » هلجم قیاس رید

 یسعب ملیف یوسنارف یلعف ناد رگ راک
 هزاسیم نینچ یناونع اب اردوخ

 یاهشق ؟ «ید وب غامد اب یدرمد

 نرق یلول ناژ » ادملیف نبا یساسا
 یاب + ادناس كينيمود » و «نانی

 ناتساد .دشاب هنشاد نآ رد یشقن ۹

 « تسوافرتکد » هنیمژرد ًابپ رقت ملیف

 ثلپ هراد دصق ناد رخ راک دشابيم

 ماجن زا شیپ دنک یلیخت یعلت تشاهرب
 ثاپ هراد دصف «زورکلا وو هژورپ نیا

 «توسرا رب درد هداب رد هرل رب - ملیف

 یراک , هزاب یولارف مهم زاسلبف

 «راگ گو ل ناّژو ةراب رد یو الیق هع
 ۰ تسا هداد ماحتا



 دنهدیم رظن یلایلام دیدج نوناق در ومرد ناربا یامنیس ناگشیپ رنه 3

 دس ریم رظنب یقطنم لح ءاد نادنم رنه زا نتفرگ ت ایلام دصرد ۶۵

 تایل ام لاجتجرکید داب ۵
 ؟ ارفاد نا ربا یرنه طیحم

 سم نادنمرتح هجوت و تس

 ی

 دما رد لب اق دادقم هک هلئس

 ر 2 1 2 تو رد دفع »* ات روا ۲ را ٩ ا

 تسا هنش يلج

 هک ینامد ,ق یاها سرد

 هک هیورگممضم شاداد تااّرو

 دو دیارج يل اطم و سدجح یو

 زایپ .درکیمن قیبطت تیمقاواب و
 ی ۳ ۳

 بب رته راتی ره یارم هک ن

 :درک لیکشت یت ایلام هدن دپ
 یرتن یدج تدوص هلکسم مک مت

 یاهاکیدنس یاسور هو تف رگ دودخب
 هکنآ یا ربنازاسمایف :نادتهرتح

 یصاخت روصناددم رته تایل اما

 لمعب یدایسب یاهشالت .دنک ادیپ
 زا كيجیه هنافساتم هن هندروآ

 نانچمهودون مأوتتیقف وماب اهنآ
 نایب رهيارب تایل ام دوک رک
 دئام یقاب

 یاروش هتشذگ هتفح رخادا
 دمآ ردهدابکی؛دوشک تایلام یلاع

  رتأت ناگشرپ رد و نادنمرته

 نوت اف ۶٩ هدام لومشم

 میمصت وهتسنادمیقتسم یاهتایل ام

 دسمآدد دص دد ۶۵ زا تفرک

 اد امتیس

 یراجنیناوق رثآ رب :ناکتتیپ رتع

 . دداد تفایرد تایلام دوخ

 !اع یاروش هکتیا تلع

 وودن تایلاه ۳ ۱
 کیک"

 یمیمصت
 سا هدد ز رو تردابع هک تسان ۱

 هک تسا دتتعه ردوه زم یاروش

 هب هتسی (لاسذها رد ناکشیپرنه

 لام ی رد هک تسا یئاهدادرارق

 دقمدخ زا نابحاصو نازاسلیف اب

 نادنمرتعنآ وتیمن ادن ددر
 تایل امنوت اف ۶۳هدام لومشم ار

 سامارباذا د تناد میقتسم یاح
۱ 
 زا یپ «دوبزم نوناف ۶٩ هدام
 تش اهدمآ ردزا دصرد۲۵ رس

 هی رث

 یاهبیرض ساسارب هک دش دهاوخ
۱ 

 ۵۵ ات ۵

 تاپ ۱ام هدنام دصرد۶ ۵ هب

 دص رد ید ی
 دوب دهاوخ

۱ 
 هرایل امتخاد رپ هلثسم عطا 1

ِ ۱۷ 1 1 

 نادتمرثههب التسم لئاسم در یی
 ,هدن امیقابلحتیال نانچمههک تس 1 ۹ ۴  ِ

 هنایلاس دمآ ردهک کی رها رد

 نویلیم كي یالاب نا ۱
 یاهت ایل اهناک ِ رب رده زین تسا رالد
ِ 5 
 یا هلم یا ودننک یمتخادربیند"

 ۲نآ ود هک

 ناددم رنه

 ناریا یامنیس ناددمتح دیدر

 دصرد ۴ «مقاوم یضعیدد ؛ دهیم

 ریاودهدیم لیکشت ادوا دزمتسد

 یرکید مزالویرو هم جرزاحم رس

 و دنم راک یاهدع و دئاهدرآ تسدد

 ابو دنداد دوخ تسد نیز رگ راک

 یتیعمچرپ هداوناخ لفکعم هکتآ
 تدمآ ردزادصرد۶ «دیاش . دتته

 -هتی زهنب اد هاعیطرد اردوخ یع

 و دناهداد صاصتخا نیکتم یاح

 «جرخ» زا نتفرگ تایل اهبیت رت نی اب

 دروآ یمرتیپ اد یدمک لومرف تي

 دزاد یلاکا هچ . ام رظن

 .تعیقنارگ ناکشیپ رنه یارب هک

 یت ایلام رتادد فانصا ریاس لثم

 یرورضویمقا وحراخمو دوش هوهن

 یقنام زا و هدمآ تاحب نانا

 مهراک نیا دوشذختایلام .دها رد

 میمصزا نادنمرنه هک ددرکیمبیس
 ودنب امتتخادرپاددوختایل امبلق

 یاد ایجومهکن آ مهودن ورثهرفط

 .درواین دوجوب تایلام نون اق زا

 تایل امهلئعمنوچ لاحرهدد

 هک تسا یمهم لئاسم هلمچ زا
 صودخب :نادشنمرثع همع ناببرگ

 تساهتفرگار فورعم ناگشیپ رده

 ادیهورگ ران ی میدخآ رب دم رد

 ریز ردهک میوش ایوج دروم نیارد

 ندرف
 تای رظن عمات هتسویپ نه

 اکیدنسو متسه نادنمرنه یاکیدنس
 هلجلیکشن رولتتمنبدب تسادارق
 كي ره هفیظو تایل ام تخادرپ .دهد

 یلو دشابیم نم داکمه دارفا زا

 هک دوشذاخنأ یبهت رتدیاب

 , روبحهتایل اهتخادرپیآ رب

 . دوشن لوپ

 یئامب یدوب
 ترارو میمصت ؛«نمرظشن ]

 تسا هئالداعریغ یئاداد

 مآ ددزا دسرد ۵ ۰زا شیب هشیپ
 شی وخی دورضحراخمقرصا ردوخ

 یئاداد تداژوهک یلاحرد .دنکیم

 دادلوبق ارنآ دمرد ۳۵ طقف

 نیا ردملطم هورگكي دیاب

 ودننک لح ادلکشم

 روبحم یتیاضداناب تادنمرنح ۷۱

 .دش هنهاوخ تایلام تخادرپب

 یعیلعم ثالم

 نیا ذا ام هک دوطناح
 تسی ابیم « میداد ین رج رک

 هتسیاشیل و ؛میژادرپب زین تایل ام

 یمیمصت لّوم تاماقم هک تسا

 نآ ثادنمرته همه هک دننک ذاختا

 هن دنشاب |ریذپ لدو ناجاب ار
 تخادرب زا دارف یارب هکنآ

 . دنهد ماجنا اد یراک ره تایل ام
 هما رد هک دنتسه یناک رایبهچ

 جراخم یوقاکت لاس یط رد نانآ
 قح نیا و ههدیمن ار ناشنیکشس

 ضرف رب لاس یطرد یسک هک تسین

 هیقس سپ ؛دژادرپب ار هام همه

 .دنکب دیابهچ تدم

 یددون امب | کابب
 تاماقم هک هچرهاد نه ن

 ؛ مققاوم دن ریگب میمضت یقلود
 دشاب هنالداع میمصت ًاعقاد رگا اما
 - سه ام دهآ زد ,تنا رتیقطنم

 ۴۰ هحفص درد هیقب

 نیاو تلاخد



"ِ 

 دیک رت یامنیس هشیب رنه نبرت راک رب

 یرافغ ریگناهج هک میتشون یمایا نینچ رد لبق لاس

 كنیاو تساهدش توعد روشک نی اهب یکرت ملیف دنچرد یزاب یارب

 - هربخ تبقفوم اب یکرت یاهملیق رد یرافغ تک رش هک ميسيویم

 دودح هتشذگ لاسکی یا هک یروطب تسا هدش درب ور یا هدننک

 هدرکیزاب اد تسخن شقن اهنآ مامترد هک وا تک رشاب ملیف هدزاب
 ۰ تسا هدوب یگنر اهنآ یاتهس هک هدش هیهت تسا

 تمیق نارگ و نیرت فورعم زا یکی رضاح لاحرد یرافغ
 یغلبم ملیفرهرد یزاب تهج هک تسا هیک رت یامنیس هشیپ رته نیرت

 تفایرد دوشکنیا نازاسهلیف زا كرت هریل رازه ۴۵ ات ۴۰ لواعم

 رهدد یزاب یارب نیدلارخف هکیلوپ زا دعب لوپ نيا و دیامنیم

 نیا ناگشیپ رنه ریاس هکتسا یلوپ نیرتشیب دیامنیم تای رد ملیف
 . دنب امنیم تفایرد روشک

 یاه ملیف دد یرافغ ریگناهج تکرش یلصا تلع دیاش

 ددد هتشذگ لاسرد یناریا یاهملیف یپردیپ فیقوت رطاخب یکرت

 یلو دشاب رگید یاه هثیپ رنه بلغا دننام وا ندن امراکین هجیتن

 هیک رت و ناریا كل رتشم ملیف دنجرد یرافغ تک رش هک دن امن هتفگ ان

 ترهشاب و یهلا لدع لثم تسا هدوب نآ یلصا لماع ملیفسراپ هک

 یب میهصت نبا رد هیکرت روذک رد اهملیف نیا شیامن اب وا ندیسر

 هیکر ت دد نونکات هک یفلتخم یاهملیفرد یرافغ . تسا هدوبن ریثأت

 روب زم روشک یامنیس فورعم ناگشیپ رنه رثکااب تسا هدرک یزاب

 ؛ كيرگ هسطاف « ودل وا نیل , تبیت لتراک ؛ نیدلارخف لثم

 ۰ تسا هدوب یزابمه نارگیدو نیکرآ زیلیف « نی زان
 لوبن اتسا و اراک آ یاهامنیس نی رتهب رد یرافغ یاهملیف

 و تسا هدش ورب ور تبقفوم اب هداومه هیک رت یاه رهش رگید و

 پاچ بلطمد سکع دازا هک تسین یاهتفه هیک رت ژا ریترب تالجم

 تسا هدرکن جا ودزا هیکرت رد وا ربخا تاعیاش فالخ رب . دنی امن

 درجت دواعب هیک رت یاه لته نیرت فورعم ژا یکیرد نونکا مهو

 تسل یزادربملیف نی رود یولج هک یتاعاس ردو دیامنیم یگدنز

 کارب یسناربا هثیپ رنه ناونعب یرافغ ریگن اهج تیقفوم
 8. تسا ناشخردو رمئرپ روشکنيا رد نا ربا یامنیس تیعقوم

 لوب هسیکكب راعاخب» مایف زا یاهنحص رد یرافغ

 هیک رت یاهامنیس زا یکی رد رس رب یرافغ كگرزب همسجم ۲7



 ملیف خو یهدابدد
 .دیهدب یتاحیضوت «دای رف»

 رولتتمرگ |«نایساتیه دناره

۳ ِ ۳ 7 
 ثكي هبن 4 تسا ۱

 دیب نسوساب دوب یدردو ادیب نسوسأب هک ید روح رب

 وسوس + نمرطن هب . مدرت
 كد ست

 نسوسیک دن تسایاهدامل 3 «

 او دداد بیشنو زا رف ناتچن |
 تاظحل 0 اتچنآ بیش وزارف

 هک تسا هتشاذک ریل ات شیک دن

 -یمزاب قمعت و هفشذم یا رب اچ

 نتخاسیلصا تلع این درا ذگ

 .تسا شواک كي امیارب ملیف نیا

 وراتفر .تاک رح ۰

 رد.نادیم نیا و اهداس

 اب فلتخم یاهمدا دروخرب

 تسا هن وکچ م ادتتسا یهدب دچ ثپ

 فیمع دنا وتیم رفنخی هن وکچ

 ۳ د ریش و دشاب هتشاد ترقن

 هنوکچیه مه اهزارا نیرت بدد

 یسخش و دراذگن وا رد یریثأت

 . ادص رطاخب ید ایاخهب طقف

 مالک مسه وا اب زک رههک یلادص

 هک هب |اردووخ ؛ ت ها هدعن

 قو . تسا للعرد شو ام ر#

 یناوتیم هک ینک یم دیپ ادیئاشع

 دوجوب نا داد اهدروخرب نی

 ار اهمدا تشون رس سپسد یردآ

 تمواقم رنکید + ینکب نمیعت
 درادن ناتما

 جیپ فرظ مهراد دداد یئاض

 مهام یدمب ملیف . دش غورش زود
 . ساراد اد یتلاحو اْضف نینچ

 یاربدیدبجیاضفكي ینعی

 ,ينچ « دابیرف »

 نانا كيديدج یاهیواک یارب
 هتسا وخ شیپ زا تایصوصخاب رکید

 ثداوحصر هردو هدش

 یدرم.دشهتخاسر وطنوههمه عولط

 تفرگ دارف هثداحنای رج رد قشاع

 تشادن ناکماهک دیسدیتشون س هبو

 یلامییزادرپناتساد قیرط زا
 هتبلا) .دشابهتشاد یرکیدتقاع

 . (امرظنژا +

 داب رف مایف یهرابرد ناشیاهیفرح و اهنایسانیم ۱

 اد ملیف , امش زا كيمادک
 ؟دیاهدرک ینادرگ راک

 .ودره «نایساتیمدنا ره

 یهدییاز الوصا ۰ ملیف كی 6
 ابآ . تسا نادرگ راک كب رکف
 رفن ود طسوت ملیفنیا نتخاس
 یلودنتسه ردارب هد هچ رگاهک
 دن رادیلاهاقیلس فالتخا ًابلسم
 امشرلنب ایآ و تسا یحیحص راک
 ؟دروآ یمن شیپ ار ینهذتالکشم

 ایم نامیلس و نم ! نایسا

 هب وب دادتسود ادامشیس ۰ مددآ رد

 می داذگیم ما رشحارکی دکم ت اب رظن

 هتیلسفالتخا درا ومیضمب رد هباش

 مه یلیخ . میشاب هتشاد مه
۸ 

 هک الاح

 جو

 ات لادمحلا یلو دیدش
 مهاوخیمن .مياهدشنآ لحهب قفوم

 تسا حیحصام شودنیا هک میوکب

 اهلاب یلط شود نیا یلو طلغاپ
 ام!یتقو . تسا هدش ذاختا هبرجت
 یاههبنج ما موک یم راک مهاب

 ات دوشیم طولخم مهاب امنیس راک

 هدوبباجیلیخهک امیارب لاحپ
 وینادرک راک , زاتئوم هک نوچ
 دوشیم هتخيمآ مهاب یردادربملیف

 بوخ ملیف كي رد امشرلت 4

 یهد رمیارب «داب وف»

 هک هد هنخاس

 ار نیکمغ یادص

 فن واد تس 9۵

 «نایسانیمناردا رب » یهزات را «دابرف» ملیف, هتفه نیا زا

 هتفه نیا هک ؛دوبن تسانم یب تلعیمههب .دمآدهاوخ هدرپ یور هب

 دنهدیمماجت | ًاک رتشمارملیف یاهراکمامت هک ردا رب ود نیا اب هک ی هبحاصء
 . مشاب هنشاد

 باح-4 دحاوللب ارود نآهک تسنپا «اهنایسانیه» را رسا

 ,دوش یتبحص «دابرف» ملبف نادرگراکاب هک تسا رارقرگا و مب روایب

 یاهفرح ًاتجبتث . تسا رثا یهدن زاسود ینب ودره خساپ , اهخساپ

 ] بوسحم نانآ زا كب ره یهدبقع و تسی مه زا !زجه 4 اهنایسانیه »
 . دوشیم

 راک رتفدرد ؛درذگیم نات رظن زا رب ز رد هک رضاح یوگ وتف
 و تسا هتفرگ تروص ینالوط ین اعزردو تکاس یلعیحمرد ,نایسانیع

 ,تسا هونشو تفگ اهتعاس یهجیتت



 یللاسم هچ دیاب نادرگ راک كي
 ؟دنک تاعرار

 باوج . نایسانیم نامیلح

 یلبق یاهفرح دد اد لاوس نیا
 دی اب . میاهداد یدح ات نامدوخ

 دی اب ,دشاب رگوجتسج ء زاملیف

 هب رتکاراک ناونع«» هک اردچنآ

 ۳ دسانشب ؛دنک یم هضرع رگاشامت

 یتمق دیاب . دنک یجالح بوخ

 ددادهگندوخیاربادتخانشنیاژآ

 رگاشامت هب اد نآ مزال زادقم و
 . دن اب ام

 هک تسا تروصنیا ریغ رد

 ساسحا یلاخ اردوخ نادرگ راک

 هگر منم یاربنیاو درک دهاوخ
 : تسا
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 ؟دیاهتشادهج وت دحهچات

 : اهنیا « نایسانیم دنارح

 یملیفددناوتب هک تسین یلئاسم
 رگیدمایف رد و تشادهجوت نآ هب

 . تسا ناتاازا یلزج نیا.
 هب دوخنیا یژوررگا نم رظنهب

 یلاذعباذاب . دوغ هدیشک لاذتبآ
 می دوسب دهاوخ صاخ عون زا

 الابلثاسممامت هبهجوت اب یلاذتبا
 هتسن اوت یلعف«داب رف»ملیف ابآ ]1

 رد امش هک دشاب «یدایرف » نآ

 هتسناوت ابآ ؟ دیا هتشاد نهذ

 رد ارامش یاه هتساوخ یهیلک

 راکفا اب قبطنم و دنک هدروآ

 ؟ دشاب ملیفهب تبسن امشیلبق
 : نایسانیم نامیلس

 1قراکتا» هلمجزا

 دوچ . دیراد یروظ-م هچ «ملیف

 دوجوزیچچیههب تبسن یلیقراکفا

 هلیف نامه دایرف ملیف

 هب نآ هیهت ناب رج رد تینا

 تاکت

 امنیس اب هک یسک و دداد تکرح

 مئادیمث

 هب تبسنامش یا

 ی درادن

 امئوس . میدوب دقتعم نآ

 هتشادتک رح یتسیابدداد راکورس

 هک تسا یلماع اهنت عونت . دشاب
 هدنز ار رگ امتیس كي هناوتیم

 تگیداید 
 عولط امشیشیپملیف رد

 تشادتکرشیخی اشهدیشمچ میه
 رد یزاب یارب وا باختنا ایآ
 یصوصخب لیلد « دابرف » ملیف

 ؟ تشاد
 ديشمج ؛ انایساتیم نامیلس

 دددویمقشع اه زی

 یهشیپ رده تی , دیشمچ نمیارب

 دوشیم یویأم تسا هذت ز ال

 دتمرثه نیا .دیا

 فلتخم ی اهن اج

 نی دود تشپ زا یقت

 یم قوش هب و

 اد نایرج ر

 تسا نشعم تن

 ناگشیپ رنه ارج یلد
 الثم ؟ دیداد رییغت ار نات رگید

 نمهب اینیکشم « یلیل ؛ نسوس
 دوجوب اد یلهزات میت امش دیفم
 ,دباهدروآ

 ین رم » نایسأاتیم دناره

 دیدک شومآ رف ادیرهمویدمحا

 هدافمتسا تسرفزا دین امرقب هزاجا

 داب رف ملیف یارب مه یمک و درک

 رپ ملیف كي دایرف ! مکب غیلبت

 یود تسد امش هکنیا
 تلع دیتشاذگ نا ولهپ یوب رانس

 1 تشاد یصاخ

 ناولهپ

 دما یتشوخ دید ار

 نایسانیم نامیلس

 ام عولط ملیف

 دوب یضادان ملیف ثاتساد زا یلو

 تقو رم تسا زونه هتن زونه

 ناولهپ , دوش یمع
 یداکتسد ات دنچ طقف , دیوک یم

 ط زا تبحص

 ضحم هب لملد نیههب تساوخ یم
 زا دش ادیپ هژوس- نیلدا هکتیا
 شوی دانسهک میدرکش هاوخنا ولهب

 دیون ام یارب ار

 دایس و درک ار راک

 ملیف دد یدارسیا رکا قفوم مه

 «نناولهپ .تساح ریصقت « دشاب

 یم بوخ ار شناتساد یاهمدآ

 نمض هک تسه مرطاخ هب .دسانش

 و دش نایب یهابتشا ملک هلبود

 درک ینارنخس تعاس كي ناولهپ
 نیا ناهد ژا هملک نیا یادا هک

 عوضوم نیا . تسین تسرد مدآ

 یود زا زیچ همه هک دناسد یم
 هر هت؛رگ ماجا لمماک تخاش

 ددشاب لماک یپک كي هکنیا
 نا ولهپ هک مل احشوخیلیخنم

 یم همادا ام اب ادشدوخ یراکمه
 اد تامموس ملیف یویراتس و دهد

 هیون یم مه
 ناتیدعب ملیف تاتخنم ۵

 ؟ تسیج

 نيا دا

 مفساتم : دایسانیم تامیلس 1

 و مکیهراب رد ميناوتهمن الاح هک

 مینک نشود

 نانادرگ راک الوبعم 1

 طبارخبحرب «ینادرگ داکعقوم
 وب رانسردیتارییغت ناکمو نامز
 رد یتارییغت امش ابآ . دنهدیم

 ؟ دیدرکداجیا ناولهب یوب دانس
 وب دانس رد :دایساتیه داره

 یشمب دد طق» مب ۱۳ ی 2 رویقت

 یاه هفآا رطاخهب مهن دراوم

 هک ميتشاد یئاهرظن .راکی ربوصت

 یا رب هک یمهافت اب هاو

 مزال تس دانسو نادر 5 یرامه

 لثام:تشاد دوجو ام نیب و تسا

 دشیم لح

 ع یلهخناو
 یشوپداتسهب نا ولهپ میت هدنسیون

 نیا:دراد داقتعا ؛تسا هتشون هک

 تسا بولطم لامک

 ون یملیف «عولط» ملیف
 یاه مرف و اهشور زا رودبو
 رتمک هک دوب یملیف .دوب هلومعم

 شینا ری املیف رگ اشامتنآ زادشیم
 دسریم رظنب هک ی لاحرد .تسناد

 مدرمفرطهب رتشیب یلیخ ,راب نیا
 روطنبا هرابکی ارچ .دیا هتفر

 ؟ دی اهدادمرف رییغت

 اد امنیس : نایسانیم دناره
 م اشامت مدرمد دزاسیم ژاملیف
 ؛ملیف .دتنک

 ید تسایل

 ی
 و هدنداس نیب طبار

 دیاب نیچره زا لبق ؛تسا هدنتیب

 تخانش اد هدنتیب

 یتفد ۰ نايسانیم نامیلم

 «ميژاسيم ناکدوک ی ارب ار یملیف

 میئادب و ميسانشث ار ناکدوک دی اب

 اب ؛ملیف نیا هک

 یاه امتیس رد اب ناکدوک لاویتف

 رد اب سرادم رد

 ها وخ ردشی ام هب ناک دوک صوصحخم

 رد یدنتسم ملیق هک یتقدای دهآ

 هکر زبنامزاسكي تفرشیپ یهداب
 تشاددی اب ؛دوشیم هتخاسیدیل وت

 هک یثءدع یارب ؛ملیف نیا هک

 راک و رس ماقدا و تیعقا و اب طقف

 شی امنكيرد و دوشيمهتخاسد راد

 هسپ درس الماک یطیحم و یصوصخ
 دروم دد . دمآ دهاوخرد شیامث

 تسدد هیضق «مه یتداحت یامنیس

 یطا رفاتمسود نیانم .دیآیمرد
 لاثف بلطم ندش نشود یارب اد

 مدز

 و ملیف یهدنعد ییامث نلاس
 ۳۸ هحفص رد هیقن



 دینک ی مساسحا مياهملیف رد اراضف امش
 «وکاک» امنیس رد شراک نیرخآو یراد رسملبف نوما ریپ رویقداص جربا یهزات یاهف رح

 :« وکاک»ملیف آ ریخا

 تالوصحم زا رگید یکی

 سیسأتلا دیدج ناعزاس
 یهدامآ « ملیف سآ »
 « وکاک».تسا هدش شیامن

 هاش رستخد» زا دعب

 و هصاقر « نایرب

 نیا رثا نیمراهچ «مشخ
 نیموسو تسا نامزاس
 یهنیمزرد .دوپقداص رثا

 هک نانآ  یرادربملیف
 دن (هدن دا ر«هصاقر» ملیف

 ریسا»

 هک د ندوب فرتعم یگس>

 1 ملیف ن "دا یراد رو

 بل اج,تاهج جرات و

 و تسا هدون کو و
 یاضفقلخ هب صوصخدب

 و یثهچرا زاب یاهملیف

 یله اجیاهملیف ًاحالطصا

 .تسا هدرک یم كمك

 رخآ یاهزور رد
 یتصرف ,هتشذگ یهتفه

 جرسیاد اب ات « داد تسد
 نمض رد هک «روبقداص

 نا راذسگ هیامرس زا یکی

 تفگ تسهزین ملیف سآ
 .میشابهتشاد یئوگ

 سآ»طابحردوا اب
 رانک هک یلاحرد «ملیف

 باتسفآ هد ورو هچغاب
 س یم تاقالب تسا هتسشن

 یمن یثهظحل دنچو منک
 یم مرگ سلجم هک درذگ

 یم لگ تبحصو دوش
 .۵ زا دن[
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 . تسا یرادربملیف لوغشم «تسد یور نیب رود روبقداص جربا
 , دن ودیم هدید رب وصت رد یعیلطمكلم « قوو رهچونم

 زاغآ « وک5» ملیفهب عجار ار

 رایع« امش هک تسین دی ؛مینک

 كي تخانش یارب ار نانیاه

 .دینک رکذ بوخ یرادرسلف

 تی + روپقداص جریا

 دنا وتبدب اببوخ زادرپملیف

 و دنکبیموخ یزادرپ دون

 ینوح تاک رح شی رود

 دشاب هتشاد

 ات «وک ۰ ملفرد

 تب اعر ار هأم نیا دح هچ

 ؟دیاهدرک

 - یم هک اجنآ ات
 ماهتسناوت

 ملیفنب ین وافت هچ 1

 بلف و دیفسو هایس یرادرب

 مگارفایدیتسی ابراد ریملیگ

 یدادربملیفیارب ی

 اراهرتلیف و دنک ناخعنا

 اما , دسانشب

 :دیعس و هایس ید

 > حس

 بوح زین

 اد ربملیف

 ار یرتقیقد یزادرپ دون

 یلک دوطپ و . دداد مزال
 رتمههو رعلکشم بس ارمب

 :یگن دملیف رد نوچ سا

 كمک دوخب دوخ اع گنر

 رد هک یلاح دد دننک یم

 دیعس و هایس یردادربملیق
 ایا راهگژت ر-یا

 هجوت ابا راهذن زنی تب

 دی ۲ یم ددآدمبهک هچن آ هب

 نیتیبیم ره اب نیمه»
 رلیف هک دشاب زارق رگا
 کن ر؛دی ریکبنآ زا یکن ۳

 وزبسیأاه

 و دوشیم طیض دوخبدوخ
 رگیدکی زا اهگن ددوخ

 رک ایل ودنتهادج

 شب اههیاسوزهرق

 دیهآ وخب

 نآ زا یدیفس و هایس لف

 د روت رظن زا دی اب دی ریحب

 دینکیم باخت هک

 زا ار اه کنر

 ۳ داوز

 دیناوخشب

 اجیا ودینک ادج رکیدکی

 تینک دم

 را ییکاش ۵
 و دیتسه ملیف سآ ناگدننک

 لل اهدرومرد یآ امیمصت ًامتح

 دب !هتسن | وتیم ملیف هب طوب رم
 حیچرت تلع هچ هب « دب ریگ

 رولطب ار «وکاک» هک دب داد

 ؟دینک یراد رسصلیف دیعس و هایس

 رثک |یگندیاهملیف +

 دن رو ایمن ددا دناشدوخلوپ

 روطب هژورسا هک یملیف

 ؛ دوشیم هتخاس ی ؟نر



 هاجنپ و تسیود لفادح

 هفاضاحرخ 1 ناموت دازح

 هک يلاحرد ۰ ددادیمرب
 ددقنآ ملیف ندوب یکنر
 بل اجمدرمیا دنا وتیمخ
 ارهفاشاحرخ نیاهک دشاب

 بیت رث نیدب . دنک نا ربج

 حرطم یلاملئام طقف

 .تساهدوب

 طقف . تسا دیفسوهایس اه

 مياهتشاد یکند ملیف كي
 اد وچ هک مدخ ریسآ مانب

 رظن ذادوب هلرتشم لوصحم
 شیکن دملیفتسنا وتیمت یل ام
 .دشاب حرطم

 یعس «وکاکدرد
 یرادربملیف رظن زا هک دی !هدرک
 ؟دینکب یلهزا راکهچ

 رد نانا یمقو 0

 رم دهاوخ یم لوا زور
 هدیا .دنک عورش اریراک
 دداد رایسب یاهرکفو اع

 یرادریملیف هنحص رس اما

 هک یآیم شیپ ینالکشم

 اههدیانآ نتخاس یلمع زا

 نآ ردتسی ابیم هکم یتشاد

 ؛نیرفآ و قوئو رهچوتم
 دوبع هچداژاب ریذ زا

 یدادریملیفیا رب ام .دننک

 یلو میدش لوئشم ,رصع
 و دندرک یم ماحدژا مدرم

 دنتشادژابنامراک زا ارام

 ادتامطاسب رابچالاب مهام

 . ميتشگر ب و میدرک عمج
 امنیس مدرم هقالع لاحرهب

 نتفرن شیپ تعابب تسود
 .دشراک

 یاضفردلکش نا 8
 رد اما تسا هدمآ شیپ زاب
 دب !هتشا دیدا زآ هک هتسب یاضف

 دینکب دب !هتسا وخیل و راک هچ
 1دی اهتسناوتن و

 رودب یاهاشفرد؛

 ردهک م یتشاد دصق مدرم زا

 «دنارگ كيد» اهنالپ مامت

 هشیپ رنه زجب دشاب ولق
 رظن زا یلئ اسماهتنم .ملیق

 هب نم ,دشن یلمع زین داک
 یلومتشاد هقالع ًاعفاو راک

 دشاب یبوخنادرک راک, مه

 موزلم و مزال ود ره یتعی
 بی رق اب نم.دنتسهرگیدکب

 و ماهدرک راک ملیف هس رد

 میاهتشادقفا وت مهابهشیمه

 نا راد سلیف اي اغ 9

 .دننکی ممهژانن وم , ناشدوخ

 ژان وم ار ملیف نیا مه ابش

 ؟ دینکیم

 هک ار یملیف هس ره +

 مدوخ.ماهدرک یدادربملیف
 ماهدرک مه ژاتئوم

 ژاتث وم هب ردقتآ نم

 دارف رگا هک مداد هقالع

 ؛منکنژاتن وم ادیملیفدشاب

 لویق مه اد شيدادربملیف
 . منک یمن

 ردنا رظن یلک روس
 ملیفزا هنحصود نایمدد قو ورهچونم ؛ روبقداص 7 !تسیچ « وک »یرا هرسلیفدروم

 تقو ره ًاصخش نم.

 هب عورش هک اد یملیف ره
 هدوشل دزدقن آ ماهدرک نتخاس

 دسرب مامتاهب ملیف انماهتشاد

 مداک زا « مه رخآ تسدو

 م!هدوبن یشاد تقوچره
 وچ
 موشیه هجوم , منیدیم ار

 نمیا رب مه «وک5» .تسا ارنآ زا یئاهتمف ِ رکا هک

 هدشیه رتهب م راک :مدرکی م

 دراد اد تلاحنیمهتسرد یدادربملیف یرکید دوط ملیف هک ادس هشیمه , ن
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 زا یکی :درکیم تیل اس را ال ردهک

 رابش ناربا رل الت یلصایاه زر

 . لام نیدنچ تدم یو . تفریع
 هض راز ال یاه رت الت هک ین ابد

 كاب ۰ دندو هدنمراب ۲ هب لیدی
 ادعا و درک تم واقع و هزرایم هتل

 یوریوخ همانشب امن یداپ زرایب
 اب اهنآ یگنه هک هروآ هنحم

 دپ درگ و رب ورمد رم دبدش لابقتسا
 ترازو یهار هکنآ زالیف یرفعج
 ۱۳۴۲ لاسرد ,دودب رتهو ده رف

 شی اهوربن نب رخآ یرمک رق الت رد
 هنحم یور رث الل هنیمز هد اد
 هک ی امز , نآ زا سپ و درک ف رس
 , دش مادخنسا ترا زی نبا رد

 همانشب امن ردا روا دشیمتردنپ رگید
 نی رخآ . دب ههشذگ هوکشاب ياه

 هکدوب «نادنب را ورپ» یرفعج راک

 روب رهش ۲۵ رالا رد ۴۸ لاسرد

 لابقتسا هروم و دمآ هتحس یر
 .تش رگ را رف نا وا رف

 هنشذ۴ یاهلاس یلمیرنعچ

 رب ناربا یادنیس رد شیب و مک

 نرچ یلاه ملیف و هتشاد تبل اش

 ار «دربیمجت راک قد رم + نیا رم»
 نوچ یلاه ملیق ردد ین اد رگ راک
 هه ابا هفب ا :راظنت !لح اس,تشح و »
 یپ كنب !یرفمج + تساهدزک یزاب
 ی امنیسیاهراک رد در وک ری دم زا

 . تسا هنخاد رب تبا اضدب رگیدرا

 یاه ملیف و هزان تب اها هنیم زرد

 ؟بیل ث وا اب یل وکس# شنپدج
 ناک دنل اوخ رطع زا كانپ ! هک میداد

 ۹ :ورذگیمهلچم یما رگ

 ترتف یتدم زادعبارچ ۲7
 هب اددجم یتقو امئیس راک دد
 رد دیدروآ یورنا ربا یامنیس
 ملیف هدننک هیهت لوا هلحرم
 دب دش«هن اخدو ریون ۲ یاهبلک»

 رتهب : یرفعج یلعدمجحم
 راک ًاددجم یدقد ميئوگن تسا

 .. مدرک عورش اد دوخ یل امنیس
 هتیمه هدنسیونكي ناتساد الوسا

 ریاس هب تبسن یرتشیب ماکحتسا

 یتفد هتشذگ نیاژا .دداد اههتشون

 پاچژود نذ هلچمرد نانسادزیا

 تشاد یرایسب نارادفرط دشیم

 ناعساد نیا رگا مدرک رکف نم
 نآ تیقفومهب ناوتیم :دوشبملیف
 .تشاد ناوارق نیما ملین

 رف هچ . ۰ ۰ یاهبلک (7
 ینا ری ایاهملف رب اساب دنا وتیم
 ؟دشاب هتشاد دوخ یقشعنیم ]رد

 فرص و ثفد زا هتشذگ .

 هک تفگ ناوتب دیاش ,لوپ و تقد
 دوخلوا هک دشاب نیا یشفده اهن

 هترپ رثهدمب دش باغتنا ناتساد

 تسیچملیف نباملوهدبا 7
 1 هدشتخادرب یکیس هچدد و

 لا وئس نیا هب قیفد خساپ ۰

 میوکب تسا رتهب تسا لکتم
 زا هک تسا ینارپا ناتساد كي

 ق رفعح یلعدمحم
 هزات یرادیدرد

 و هدش هتفرگ هیام مدرم یکدنژ
 , داد هچنآ هک تسا هدش یمس

 . دوش نایب رتتحادو رتابیز
 ملیف نیا هیهت زا ایآ 7

 یضاد هدننک هیهت كب ناونعب
 ؟ دیا هدوب

 ژور نذ هلجم ناگهدناوخ »
 - یم مان نه اب اد ناتساد نیا
 اد یرکید مانام رکا و دنتخانش

 « مدشیم بکتم یگدزب هابتشا
 تالاوئس ,مسآ دوخ هک یلاح دد

 حرطم هدنناوخ یارب اد یداهسب
 تالیخت وی واتجنک سحزا هک دنکیم

 یضاد مسا و هتفرگ همشچرس وا
 !دراد یاهدننک

 رهچونم ناتساد ابآ 7
 یرب وصت نامزكي یاراد یعیطم
 یاه لداعم یزاریش د هدوب

 نیا تاملک یارب اجب یربوصت
 ؟ دنب رفابب هتسناوت ناتساد

 حیرشت یارب هدنسپو ۰
 طقف شن اتساد نامرهق هک ی لعیحم
 یارب ,دنکیم فقون نآ ددیا هظحل
 طیحءنآ اب اد شاهدنناوخ هک نآ

 یلد دسب وا یم هحنساس دن انشآ

 نینچ نتخاس یارب هنادرگ راک

 هم نالپ كي طقف دیاش هک نطیعم
 تامح) ۰ دشاب دلاوتیم یاهیناث

 نوما ریپ
 اددیس 9 ملیف

 -اجنیا دوشیم لمحتم یدایژ
 یسا وسو اب یزاریش تفگ دیاب هک
  تسا ,دش قفوم تشاد هک

 و اه هصق زا هدافتسا 07
 زددح هچات یناریا یاهناتساد
 ینا ریایاهملیف یوب رانسمیکحت
 ؟تسا رثم

 ناتساد هب یکتحب هتبلا »

 یلیخنمرظنب یلک روطب یلو دداد

 .تسا رثوم
 اهلاسزادعب نونکا امش ۲7

 « امنیس و رتائئدد ینادرگ راک
 زاهلحرم هچرد دینکیم ساسحا
 ٩ دیراد رارق لماکت

 هکنآ لیلدب « منادیمن نم»

 یریگ هزادنا لب اقنم یظنبلماکت

 میوگبمناوتیم طقف نم ۰ تسین
 هتخودنا زا هک ماهدیشوک هشیمه
 .منک هدافتسا رته دوخ یاه

 یهلیفدیرادتسود ایآ 7
 نآ نودب « دینکینادرگ راک اد
 ؟دیشاب هتشاد یزاب نآ رد هک

 يرگندهيامساب ملیف رک ا+
 نادرگ راک مها وخیمنالصا هک ناب

 هشيپ رته هناونمپ یلو ؛ مشاپ نآ

 دوخ هیامرس اپ را يلو ارج
 مهاوخیم ژاب دوشب هتخاس مهتم
 هتشاد مه یژاب .یلادرگ داک نمض
 .مشاب



 گرو ۰
 تسا هدس هوم «دناحد

 منک هدافتسا رتهب دوخیاههتخ و دنا زا ماهدیش وک هشبمه نم 1

 دوجیارب یهار هفرهفر دراد یراسهلص هحش 4 تسا نآریا یراسماهراد رد یلوحن 0 ۱ هدتفد دداد _- و اف دد . رز حب

 ۱ لک ادم

 . مرفدعب هدوب مرظندروم لواهج رد ردیوتحمدشمه

 ات » ملیف درومرد ایآ 7

 لوحت ساسحا «تسین یها دمنهج
 ؟دینکیممه یاهزات

 تیحص ردتهداس تسین شه

 تسین راک دد یلوحت دیشب

 یهار هتفرهتفد دداد یزاس ملیف

 مه نه دنکیه ادیب دو یارب

 یاد منهج ات و ملیف ای مها وخیم

 هار نیا رد یاهزات ماک «تسین

 !نیمه طقف ؛ مرادرپ

 زاسملیف كي ناونعب [7]
 دوسخ دیدج راک رد رکشنشور

 كيدزسن ههبج مادک هب رتشیب
 ؟دب (هدش

 مسانشومن فاتخم ی اه ههیجنم»

 و دوجومیامنیس رد مهاوخیم نه
 یتیفیک اب نامدوخ هدش هتخاش

 . .ميامن تیل امف رتهد

 «تسین یها دمنهجات »رد [-]
 تساحرطمیف رح و هدیاومت هچ

 هچ دیها وخیم ملیف نیااب امشو
 ؟ دینکنا ونعار یاهلاس

 مشمشد«دوشیمیدب ملیف نی ارد

 دن دش دروحرب هیایه دوج وب

 مه ترغن و هدیک ۰ دروخیم مشچب

 میوگب مهاوخیم نم اها . ته

 یدب رکا . دنتسدب اتاذ اهمدا

 دمشد و ترفن وهدیک اب و دننک ی

 تسا طوب رم یلماوع هب دن راد 1

 هتبلا هک تخانش اد اهناآ دی ابهک

 تایناتساد نمض تسا هدش یعس

 .دوش

 تخادرپ رد امشهجوت [7]

 فولععم رتشیب «... منهجات» ملیف

 نیا نامروظنم , هدوب زیچهچ
 اب !هتخادرپ رب وصت هب رتشیب تسا
 ؟یوتحماپ

 لوا هجرد رد یوتحمهشیم»+

 مرف ذا و تسا هدوبنم رظندروم

 یوتحم تسا ندرک نایب رتهب یارب

 زین ملیفنیارد

 ریوصت زا ماهدیشوک

 . ماهدوبن هدافتسا

 رته یارب
 نآ يوجيغ درک ناو تو
 . مئک هدافتسا

 كي هناخدور یومنآ یاهبلک
 یگدن ززا هکتسا یناریا ناتساد
 . تسا هدش هتفرگ هیام مدرم

 یرز و یعیطكلم سا ۲ |

 ملیف ذا یا هنحص رد ماکشوخ
 «هناخدور یوسنآ یاهیل»

 هتسنا وت ملیف نیاددایآ

 یلامنیسهب یرتشیب دودحات دیا

 كيدزن دی راد هقالع نآ هب هک

 سا سا داسب ۱  ۱ وم

 رطأخ تسا یدیفم هنافصتم

 «نورم» ملیفرم دیشاد هتشا

 متحاس یدن وین

 :عوت ود اب منکیه یزاب

 یتقووتسا یداع تلاحرد هک ی

 . دوشم عورششچیدحا هک

 امشاپ هک ینادنمرنهایآ 0

 .دن اهدرک یراکمح ملیف نیادد

 یاههتسا وخ وتای رظن دن (هتسنا وت

 ؟دن زاسهدروآ رب الماک !رامش

 یدن وین دیعس درومرد [7]
 ملیفنی ایراد ربملیف ریدمماقمرد
 ؟دپ راد یاهدیقع هچ

 یرادربملیف نابرجردای[ ۲

 ٩ دیدش ورب ورمه یتالکشماب

 نا زا دوشب هک یاکشهاب

 میدشا ورد ور هن ؛ تخاس ناتساد

 دن راددوج و هشیمه تالکشم اما

 تسکشاب تمقف ومد روم رد ۲7

 ؟دی رادیتاروصتهچ ملیف ودنیا
 تمحذ ملیف نیا : ۱

 اب .میداوديما و ماهدیشک دایس

 میوش درب ود تیقفوم

 یارب امش یاه هئقن ]7

 ؟تسیجهدنب آ

 رط دوخ

 ا تسا هدننک نییعتد

 ؛ هدنبآ ۶



 یدجاسخرف : یگداون اخ مان وما

 ۱۳۲۱ دل وا حب رات

 نا رهل : دل وت لحم
 رتعیتتاس ۱۳۰ : دن

 مرگ ولیک ۷۵ ؛ نزو
 یکشم : وم گر

 رنه و تایپدا
 یق ورا ؛ هقالع دروم یپ ون نامر

 لاتسشلپ را - ین امرک
 قنع هسف هقالع روم نامر

 مایح : هفالع هروم فوسنیف

 نودپ رف ومایخ : هفالعدروم رعاش
 یریثم
 یدح اسنودب رف هقالع درومش اقن

 (نا رهت ) ین ابع ورسخ ( دل وس )
 هدازدرفنم : هفالع دروم زاگنهآ

 هدازد رفم!هقالعدروم رتسک را رمهر

 هدا زد رفنم هقالع درومنسب زوم

 ینهدزاسو راتیگ: هقالعدروم زاس

 - كنارف : هقالع دروم هدننا وخ

 ۱ رآ اس

 هقالاع یب م واعب هفالع دروم مولع

 اسم

 » نیتشنبا هفالع دروم دنمشناخ

 م ایخ

 هقالع درو یحپ رات تیصحش

 ین اسارج ملمروت۲

 ۰ 

 نن ال لع

 هفالع دروم یاهناشا

 [۳۹۹۹ثطثظثظ»_»-»پ»۰ب

 ]۱۳ بببرپبپبپببب۰

1۳۳1[ 

 لیصحتلاغعراف : یگشپ رنه هرود

 نا رب 11.134 یگشیپ رنهیمد۲ آ زا

 ٩ دیدش امنیس دراو یلاس هچ زا

 ۱۳۴ ۶لاس

 ملبف۱۳ : دباهدرک یزاب ملیف دنچ

 هن ایی ؛تسا مادک ناتملیف نب رته

 هرجنب و اس

 نا رب اره:دب اهدرکیزاب همانشپ این

 و ماهدرک یزاب ناملآ ردو روخ
 ۰ تسا ۲۵ اهن آ دادعت

 ,هلب ؛دب اهدش رهالط نوب زب ولت رد

 (نلرب) ناملآ نویزب ولن رد مه
 نا ربا مه و

 یاب ورا مانت : دیاهدرک رفس اجکن

 یف رش و یا رغ

 هلب ؛ .دب !هتف رگ یاهرباج نونک ات

 و دوب ردتچ نا هزستسد نی رتمک

 اهملیفمامت رد : .دیتف رگ یملیفهچ رد

 متف رگ ارد زستسدنب رنمک

 هچ رد ار نات هزمتسد نب رتال اب

 مدزمتسد نیرلالاب : متف رگ یملف

 ساپس هزب اج یارب ندش دیدن

 | سو

 حس۸ یلا ۲۳ تعاس زا : تعاس

 (مته باوخ رد نوچ)

 درم مهاوخ هکیزور : زور
 توافق ین نمیآ رد اههام هیلک: هام

 تسا

 دب ًایممدب لصف راهچره زا : لعف
 (ذ) نو : فرح

 دنب وگیم هکنبا یارب ٩۳ + ددع
 هیچب

 یل ومیل : کت ر

 یوب ناتسهوک رد اهحبس : وب

 هزادن | ین هکدس ربب ماشب یسوصحب

 دپ ایم مشوخ
 لاقت رپ تحرد : تحرد

 شزرایب یاهگنس : گنس
 راشثآ : اد

 هقالع دروم ناگدن رب هیلک : هدن رب

 دنتسه نم

 مرا زی !: هرتح

 بیجا و اییز یاهن ژ زا ؛ نز

 ج : هفالعدروم نادرگ راک

 رز املآ یجراخ ناب ز

 دروف و یراکش ادب وه ؛ لیبهوتا

 یرپاک
 ایم مدب اهیزاب مامت زا : یزاب

 شرزرو اهنت : هقالع دروم شزرو
 جو یلاوجرد هچ نم هقالع دروم
 تسا سگ وب طقف رّصضاح لاح رد

 بوج یابنیس : هفالع دروم زیچ

 هاوخدوخو قالخا دب ؛ قالخا

 مزرویم قشع تلور زیمهب ؛ رابق

 ك ومتشاد : ناتپ اه دادعتسا

 دش

 ند رک عج : هقالع دروم یمرگر س

 دلدنف

 مشکیم دایز : راگیس

 دین ارذگسیم ه وگچ ار تالیلطعت
 دوش مابت تالیطعت هک یتقو ات
 موشیم هاوبد

 دوجو هلگ : روآیداش یاه زیچ

 ٩ هراد

 نداد راعش : یگدن ز رد نا راعش

 دش مایت هگید

 یسل امز : ناتیگدن ز هرود نی رتهب

 مرادن دایی هک

 یسا ومتسل : دیته ز یخ رحم اب

 مشاب مهاوخ

 مدوب : دیتسه رادهدن ز بش ایآ
 ۱۳۴۸لاسرد حاودزا زاسب یلو

 دنکیم تقل اخم راکنبا ابممن اخ
 مه امت مدت :دنکیم ناتیجعتم زیچهچ

 راک ردنا تسد هکین اسک مامت نیب

 . دنتسه اینیس

 یتف وفرص:دنکیم ناتفسأاتم زبچهچ

 یگنیپ رنه هتشر رد لیصحت تهجهک
 ترودعنپا ریغردنوچ ۰ مدرک فلت

 دون رتشیب متیقفوم
 4 : دینک رقس دپ راد تسود اجکی

 (ناملآ) نلرب
 دلدنف : نوبکلک











 هک .متیل امف یادتبا رد دوبیل
 هاشیپ ددهاگشن اد نل اسروو :

 هکنیاابو.نخان نددوخ 8
 رب ا.تد اعنیا ماهدرک یمس اهدای

 نکمم هنافسأتم یلو منک فی
 گی َ

 ناگ دنن اوخدروم رد نات رظن
 ؟تسیچدنس ریمترهشاب دوز هک

 ناگدنناوخ عون ننا اقا
 وت دنتسه .یابح - ذتنام تسرد

 هک ژان دایسب یدادجاب یلاخ
 هژاوآنیا دوریم نیبذادوز یخ

 یمکحمهیاپ و یاما دیدرت
 ددو هاگاتب هک روطنامه و درا

 هکلپ و تعرسنامهبدن وشیماهت
 تفددنهاوخ نیبذآ رتدیدشیلیخ
 اهنآ ذا یمان رکید هکتیانودب
 ناشدورو یادتبا دننام دشاب
 ِ نایاب

 راهظا ناگدنناوخ زا یکی
 هدنناوخ فراع زا امشهک هد
 ناترظن دنکیم .دیلقت فورعم
۳ 

 ملیف رد یزاباپ «,,.وکین»

 لئوماس»هتخاس«اهرهشرد نافول»

 داهن املیس ملاعب مدق «نایکیچاخ
 دوطب هک دوب یاهشیپ ره نیلواو
 ناربا یامهیم ددااد نکس ها
 ملیفدنچردد یپ نآ زا هداد هئارا
 یارادوتجتک رش «لئوماس» زا

 تلمبیلو .دش یتیبوبحمو ترهش
 دایتخا توکس هراپکی یمولعمان

 .تشکت ره اظ یملیف جچیهددو درک

 وکینیریگ هدانک نامزنآ رد
 و اهلاوئس تعاب دباش امئیس زا

 تاعوبطمو دشن یدایز یاهشسرپ

 نایمبیدایز تحب هداب نیادد مه
 ید زا هک یئاهلاوئس و دندیشکن

 اب دشوم شایریگ هدانک هداب دد

 .دن امیمبا وجنودب مامتیدرسن وخ

 تف رگميمصت شیپ یدنچ هکنیاات

 تکش یسداف یاهملیفرد هدابود

 دتهیدارفا امعامتجا رد -

 یمک نددوآ تسب ذا یپ هک
 ودننکیم مک اددوخ دوژ ترهش
 ناشدوخ یلصا تیستجو تیهام

 دراد تافانم ناتتیمقوم اب هک ار

 دنتسهزین یاهدعو دنهدیم زر

 ای دننکيم ندوب بیقدیب یاع
 دنعا وحیمهدشن هدوغ» زونه یلوقب
 «دارهش»بادج نیاو «دن وشب زیوم

 مهیکید.تسا دارفا نيا زا یکی
 لوا » دیوگی یو هب هک

 یاعدا دمو نک تباثا

 ادتبا یل اب انچ «شاب هتشاد

 دینکتباث اددوخ ندوب هدینا
 ناکدنناوخ رکید دوم ددد

 .دریک زا ادیگشیپرتهرک و مدرک یک ۳ ی 0
 اهلاوسههبكدیا یدتهج نیمهب [ > اطغ هشیمزنب

 دوخیریگ هدانک تلع دهدیم خساپ

 س دد هک یتالکشمو امتیسزا ار
 دوطب و اورسپ نودب دوب شهار
 .ددادیم نایب حوضو

 ؛ دب وگیم ...۰.وگین

 دزن یراک ماجنا یارب نم
 دد . متفد نایکیچاخ لئوصمام

 مدوبلیسحت لوغشم زوده عقومنآ "

 ینادرک راک لوئتمزین لئوماسو

 دن

 یم همشچرس امش- « شور »

 لیف «ردا رب » .دینک یداددوخدرب

 و دوب «اسرهش دد نافوط ملیف
 یداباددوخ داهنشيپ هکنیا شحمب
 یطرش « تفگ متشاذگ نایم رد

 هک منکیم تقفاوم داهنشينیااب
 یدق رب نمملیفدد «ینالپ» دنچوت
 لماک یاب سفر نیا درک هفاشاو

 یرادربملیفیایل جیهنودب وناپ رع
 مداهیشيپ ابهکشیایاربنم -۱ دوش
 یولجهک مدرک لوبق دنک تققاوم
 و:ودرهاظاپ رع ندپ اب *نربدود
 ... مدرک اهو نین دوخلوقب

 لئوماس دعبهب خيدات نآ زا
 شرکیدیاهملیف دا رم تف یکم یمصت
 رگیدملیف هسددو ,دهدتک ش زین

 یزیچ یل و .مدرکیزاب نیل یو

 هکشیادشنهبچعت تعاب اهدمب هک
 نم درکیمیس فرطعکن زا لئوماس

 ملیف جیهددشدوخیاهلیف ارینب
 فرط زا و منکن تکرش یرکید

 شدوخیاهملیفددیزابیا رب رکید

 یمس و درکیم منادرگرم نی
 شوخلد ارم یئاههدعواب دومنیم
 هک مدشهجوتم اهدعب نمو . دنک
 یاهراکكمک وماجنایارب طقف یو
 هدافتسا نم دوجو زا شا یملیف

 دوآدایمنادیممزالنوچ . دنکیم
 تفرشیپ یارب نامزنآ رد موش
 لئاسو لیبقزا ملیف هیهت یاهراک
 ثاکم - زاین دروم ءایتا - هیلقن
 نم دوجو ژا هریغو یرادربملیف
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 وتفم دنمراک نهو درکیمهدافتسا

 . مدمآایه پاحب وا یئاحم

 -يم لوبق تدوصنیارد سپ
 یصخشعفانمرطاعب یو هکددیئامرف
 هدرک یشوبمشچ نمذآ تسناوتیسز
 رگیدهکشاات .دهدب تسدزاا رمو

 لئاسم نیا مامتب فوق و زا دعب
 دا مفرک میمعتر مدرواین تقاط
 رگند تاگدننک هیهت اب اد دوخ

 هکنيا زا لفاف یسلد منک عدرش
 تیلاعف زا زین افخ رد «لئوماس»

 نیههب .دومتیم یریکو لج نمداک و
 متفرک میمست یدنچ زاسپ تهج
 هدانک امتیب طیحم نا یلک دوطب
 دیداد عالطا هک یروط» و مریگب
 یتیلاعمف چیه هک تسا لاس هنچ

 ۰ مرادن

 متفرگ رسزا اددوخ تیل اعف ارچ
 و توکس لام نیدنچ ژادعب

 یزابیا رب ید اهنشیپ ارمخا رکفت
 نمب «اهنانوط و اهگرب» ملیف دد
 مدرک لوبف |دداهنشيپ نیا هک دش
 هداب ود هکالاح متف رگ میمصت اذلو

 اد دوخ یثامنیس تیلامق مهاوخیم
 همادا اد متوکس رگید منک عورش

 ثعاب هتشذگ دد هک | رهچن آ و مهدن

 مک وک اب هدش نم یکدن ام بقع

 درک محاوخ يمس زین نیا ذادببو
 تیمقوم دد اد لماوع نیا ماعت

 18 مک نایب كيبكیبسانم



 یدازریش یلعناضمر یاقآ
 ملا نرقرد متسر ملیف زا - ۱

 دیهدب هزاجا و هدش پاچ یکع اهراب

 مینآپ اچاددج+نآ ملیف شی ابن مالته
 یولح دیشروخ زرم زا روع ملیف

 شب امن هدامآ هک هتفرگت رارق نی رود
 یدرون اسپاكيب قفد سردآ .۳) دوش
 اععبص بنج - هاش ناب ایخ -نا ره )
 - دراطت یوک مچ ناب ایخ .ارال ان
 .دشامیم «یب.رآ وبدوتسا -۱۴هرابش

 (اف)یلاتسور روصنمیاقآ

 یلالع رسع ملبف نب رتهب ب۱
 وب دوتسا ملیفند ردهب و + اهد رمهچ وگ »
 هدو + یسسدورد اهملکناطعلس» هبف تیم

 رناح لاح رد نئدرف - ۳ تسا

 یورادپد حس «تساهنشگ زاب رفسزا
 زا ۲ .دادمیشا وخ ۱ ریل وگتفگ بیل رف

 پاچیبلط»«یدورم زین یلالط شوپ راد

 ناکءاهساق ر ملهسض, ۵و د رک میها وح

 ساپسلاساهرا وتجرد یداپ ز قیفوت
 : هراد

 ناگنازرف روشناد نیسح یاقآ

 رصاحلاحرد یدروت اب اثای-۱

 تسا هلچنچ اصیل رد یزاب لوفتم
 [یکتلد لاپر نوبل ۱۱ بوپا س۲
 3 لار ۷۰۰۰۰۰۰ لب لا رام

 شورف لپر مهم ا رحص نیحل اه

 یل وگننگ تسدب رزاب .۳ تسا هتشاد
 هلتجالم ه میاشاد شلف نودا ری

 . دب درک

 یناب رهمهدازیل و یاقآ- نا رهت
 یایلیف زا عالطا یارب -۱

 یفارگوس و دوخ بوبحم نادنم راه
 «یرذگ و یرظن و هحفص . اهن[ هات وک
 زور یاهبلف . دینک هل الناز

 پاجزب ار نیدرفو هدش پاچیقرا و
 ندرف دزعتسدرتالاب -۲درک میها وخ
 تد اعس یابسه ملف رد تکرش یارب

 یقو وزورپب و لاپ رحم هه هک درب

 ۱۸۰۰۰۰۰ هک دوب ریذكي و درمشاپ

 یهار ملیف ,۳ دن (هتشاد تفاپ رد لاپ ر
 هناطیخاب هزرابم ناونعاب !دخ یوس

 یرگیدناونعاپ متانرق رد متسر ملف
 .دشدها وحهداد شپ اما

 ریمض نشور زانهش مناخ

 لد درد ام یارب دبدرک تحد

 اب و دیدرکداقتثا ام راک زا , دیدرک

 تخحس دنه یابئیب تب اه شور

 هک میاهنشون اهراپ .دپدپ زرو تفل احم

 ناربا رد ار دوخ راژاب دنه یانیس
 شرعسب یبلیف رتنک و هداد تسد زا
 ملیف ناگدننکدرا و «دیآیمرد شپ امن
 ابیناربا یاهبلیف هپهت راکب زی یدنه
 دنا هتخادرپ یجراخ یاهبلیف دپ رخ
 دنه یل امنیس تایرشل رگید یوس زا
 هک دیآیمن نارب اب اهروتک رباس لثم
 رد و می وخ هاگآ ام نآ یاهتیل اعف زا

 مینک تاررکم رارکت مپ رادنلپ امت نیش
 تفاپ رد شحس دیشاب نتسطع+ ادیعم

 نارادنسود دب دج یاهرسج و سکع

 میها وخت شوم رفزبن ار یده یاهملا
 ۳۳ رب

 ۱۱! دهدبمراکسا داپ [مرخ اعب ذآ امنیس رب دم

 هدهمبیکار دابآ مرخ ادب زآ امایسیتس رپ رس هک تسا یئدم

 . درادن امنیس و اهملیف هداب رد ین اعالطا هن وک چی ۰ هدف یک
 اهدت

 دشابیم اهملیف یاربدادخاش یاهغورد ندرک مهرس دنادیم هک یراک

 رد هکتیا ناشیا یاهراک هلمجزا هدش هدهاشم هبن یهدنچ نونک از هک

 یفرعم ملیف هشیپرثه اد ینسید تلاد (دیلایپ نملایئدب اههچم) ملیف
 میظع یملیف دندوب هتشون نیدچ (انکم یالط)ملیف یارب و .دندومن
 هداب دد امنیس تاکالپ یود هکنیااپ نهروف لرا# زا یباتک یاتبمرب

 دیک یم میدفت هوکشرپ دانآ قلاخ رتسکدل ثرب فن دود هو هل رت ملی

 هکنانچمه دنهدیم دکسا هزیاچ دابآ مرخ دد ناشیا همه زا شمهم

 دوب نینچ دندوب هدوسش بصنو هیهت (نادودزم) ملیف یارب هک یا الپ

 ملیفنیا میداد ربخام هکیئاج ات (راتسا هزیاج ۱۱ هدنرب لا رودزم)
 , واکسا هزیاج ۱۱ هب سرب هچ تسا هدربن مه داتسا هزباج كي یتح

 تسدپ و هدومن تکرش رسا هزیاج میزوت دد ناشپا هک تسا نکمم

 هداد نآ ناکشیپرسه و دوبزم ملیف هب رکسا هزباج ۱۱ لاتیا
 دتشاپ ٩

 «دابآمرخ» یناتسهوک رصا

 یرددژا نیئفا یاقآ - نارهت
 هدومرف تبحم رگا مپ زا زگساپس

 اب هلجم رتفدرد ریظ زاد زور كيو
 یسوصخ رد 5 دیلامرف زا رفا رس ار

 ۱۴۰ فرط زا دوخ همان رد هک یاهلئم

 هد اهتخاس حرلعم نانن اتسود زا رفت
 ندرک حرطم ارب ز میهد خساپ ًاهافش
 .تسن رباجام رظن زا هحنصنیا رد نآ

 یدسحم ورسخ یاقآ -جرک
 حرگ رد هلجم یگدنب امن رتفد

 دیناوتی« امشو .دبد رگ داجپ اتساهت دم

 یگ دنب ابن زا | رحم ریاع زا دعب همنشهس ره

 ی راد تفای رد

 یلماک -لماک یاقآ

 و یقو و زوریس تاعوبطم -۱
 دروم هتسوبب و دن راد هجوت شراک

 ۰ تسا هدوب روشک دیارج مابت دیل ات

 ملیف رتمک نا رگیدب تسن یوزا یهتتم

 ناتسرنهنا رپآ رد-۳دپ آیمرد شب امنپ
 سردآ زا ۳ درادن دوجو یگنیپ رنه

 .میعالطایب زین قو و زورهب لزنمقیقد

 عالطا تهج ار اش هما نیع

 امنیس ربدم . میتشاد لاسرا نیدرف
 یعاطووجدوس مدآ اش رهش یاپرآ
 تردابمنن درف .یاهملیف شب امسب هک تسا

 تمیقنا زرا و لذتبم یاهملیفو دنک یمن

 مه تهج نی و دهدیم شپ امن ار

 شپ انتیسرددب اب اهزور نسهاش لوقت
 هب یا هما تسا رتهب , دنک هتخت ار

 دب رادلاسرا نان اتسودو دوخ یاتما

 هب ین وت اق قیرطزا و پاچ هلجمرد ات
 .دنک یگدیسر رون زم یابنیس عضو

 (دهشم) شخبادخ زوریف یاقآ
 یاه نامزاس هک یهجو هن ور ه

 دینک تخاد رپ یل امنیسو یرنه فلتخم
 یرادربهالکن اشفدهو هنفر نات هسیک زا

 دی اهتشون هک ین اعزاس درومرد .تسا
 رتهب و درک م یهاوخ مادفا ارهمان نع

 و غیلئ تباب یهجو هن وگچیه تسا
 ,دپ زاد رپ اهلبفرد تک رش

 یروباش رغصایلع یاقآ - مق
 هب و هعلاط+ ارامش همان ًانئمطم

 . درگ میهاوخ هجو اش تاپ رلغ
 هعل اعم نودپ كش نودب ار یاهما
 یسانم تسرف رظاتنم .درا دگ میهاوحت

 .ميتسهاعش « رصبق» سکع پاچ یا رد
 رتفد رد زین رمعیق صوصحب هرابش
 لابد ٩۵ لاسرااب تسا دوجوم هلجم

 تفاپ ردارث ]دی اونیم هدشن لطاب رست

 ,دپ راد

 بینسحل اونا اضردمحم نایاقآ
 س یدالیم ,نيسحدمحم

 نی رتفورعم زاار اش دوصقع ۱

 میدرکت كرد ایلاتیارد یناربا هرهچ
 یولچ هتنه نیا رد ردناف ملیف ۲
 هچرازاپ ملیفزا یمین و تفر لوس رود
 مدنگ لگم لیفو تسا هدش یراد ربملیف
 كيب و نیدرف -۳ هدنن هیت زونه زن
 پوپا رد اریزاب نی رتهب درون ایا
 .اسنشاذ

 رازاب
 ,دش ءاضما یاهکع

۰ ۱ 

 | .مرادیرخ اد ری نادنمرتح

 یع وراع - یسیطمكلم

 | ناژورف_یدداقجربا- شوگوگ
 - یتسهم - تدحو - رفولیت
 جرپا - هیدهع - ْنادوپ

 -نیوزقناب ایخ- نا رهت
 نیسح طسوت -۱۶۲۲ هرامش
 میها ربا -تایب

 یناریاربمت یدادقم

 دسری«شورش یجراخ و
 دیس نابایخ - نارهت

 ]| - یدوادیوسک - هّللادنع

 یرگ رزقداصدمحم -۳ كلالب

 یریماقآ اضر یاقآ - ناهفصا
 ار ندوب «تسدرو» هلئس بس ۱

 ین ان امرهق ین اتسادره «میدشن هجونع

 دن رادرا رق ؛دوخ یاجب كي ره هکد راد
 درادن یم ویفم ندوب تسدروعطا اب و

 اهملیف ی رد زین یدرون امبا كيپ
 وب رانس-۲ تسا هنشاددوخ یا رت ینقت

 یا رب ناتساد ندرگ هدامآ زا تن راع

 ثگ ول اب دایناکم كايکفت اب یاد رسلیف

 و ثداوح عوقو نامزو ثاکرح ,اه
 نا رب ارد هتملا «تسا تسیرانس راک نیا

 یب و ناتساد دوخ اهتسب راس رثکا

 یارب یفوو زوره ۳ دنتسه زین

 مادک ره هل و لک آ شاد رح یژاب
 یدروم امیا كاب و لاپر ۱و۰

 د زئتسد لای ر۱۰۰۰۰۰۰۰ ملیفره یا رب
 ,تسا هتفرگ

 نایسناوآناطرا ویاقآ نا رهت
 لب افتم تاکی ربث و تارکشت سا

 ار رتهو ملیف ناگدنسپ و و نانکراک
 نا زا اهتدسم هک دنچ ره دب رب ذپب

 زا اش لثم مهاس - ۲ تسا هتشدگ

 تداعس یابه یدنهیاهزاوآ زعر
 یارب ارث دبال ؛ میدرکت كرد یزیچ

 .دن دو هن جنگ ملیفرد رتشیب شورف
 ینارجاهم ربکایاقآ - نارهت

 -رفولبت - شوگ و گد زمتسد - ۱
 لاب ۳۰۰۰۰۰ كي رهیخب اشم - یرداق

 دا تسالاپ ر ۷۰۰۰۰۰ تدحوو

 مولعم دبدرسا هک یلاهملبف قیقد

 یراج لاس رد یلکروطب یلوتسژ
 ههه.۳دشدیهاوخقفوم اهنآ هدهاشب

 تفای رد .دیما دیدربما هک یل اهبلیف
 .دن رادیراجلاسرد !رساپس

 اسداپ ملفعا مناخ - نا رگ
 میها رب ادرومرد ارامش رظن -1

 نایم رد یناربا نازاسملیق اب راخف
 تاب رد امشیاهرببت -۲دراذگم یهاوخ
 دیدرگلاسرا یتساوخ رد تالجه و هدش

 یبطاتلاژ اهملیفرد نا زورفیاجب
 ۰ + دنکی م تیحس



 و
 یلعدمحم یاسقآ س نااب
 یدرون امب

 ناپ اپ طقف یناوریش نسح
 -۲تسا هدرک ینادرگ راک
 ماجنا ملیفرد نواعم ناونع

 نادرسگ راک ناتسیسآ « دنکیم

 یصهابس نارگب زاپ یربهر
 تراطن وهنحسلث اسوب یگد

 لیصحت یا رب -۳تسا یل زج یاه
 دسخا زاسپ دیناوتیم امتیسا

 زورون هرامشرد یه
 یایلاس رد , تسیث لاماب رص

 لاسرهیهننم . دوب نینچ ز

 نارب!ددیزاسلیف راک تفرشپ تبس
 شا زفا زورو هرادشیاهییگآ داده

 ابیوصخم هرابش تققحرو
 یاهت امزاس هدنیآ یاهتیل

 رگبد.دودن باچ یهگآ زی
 ه و دوب میهاوخ امش تمدخردآ

 زاهوالعب «دش دهاوخ رشتنم یا هبرب
 دانقهزا رتشیب یاهحفص ۳

 هرامشرد مه آ ,دیها وخیمپ

 رشتنم لاسب ر ۱۵ یاهبن هحفص دصکی
 طسو یولپ ات اهنت هوالعب . ميتخایم
 یلوص«هحنس ۲۰ لداعع هتنه ره هلحم

 هلجمزاا رثآ امرگا و درادیمرب هنپ زه

 یا هحفس۷ ۰ هلجم كپ مب رصاحمینک فذح

 رشتنم تثسمیف نیمه اب امش لوق
 . می زاس

 نودبرف نایاقآ - ناهفصا

 هدا زینسحیلع بس ناینیهب

 یار یاهسردم ناربا رد ۱
 طقف . درادن دوجو ابنیس لیصحت

 یاهسردعیا راد ناربا یلم نوب زب ولت
 ملپب دتفاب ردزا سپ دین ا وتیم هک تسا

 نآ هرودو تک رشذآ روکنک رددوخ
 لب امت هکیت روسردو دیناسر مال اب ار

 یاهروشک ر شک !دیش ابن نا رپ ارد لیصحتب
 یلاع سرادسم یاراد ناهج فورعم
 ردوهمل اکدباوآ یم دنتسه ك امن

 یلف ملبید ًامتحو دبنک ی ب ون ما اهن آ

 . تسمه اهلآ لوق دروم ینانفرنه

 رد (کیرمآ یلامنیس هسردم نپ رتهب
 41.0.1, حل مان تسا اب رفیلاک

 لیصحتب نآ رد زین ینارپادنچ هک
 .دن راد لافتشا

 دن وهنبآدمحم یاقآ
 هک یتاحاللسا خساب مهتیا

 . دی !هنسا وخ

 و نادنمرذه یماسا ) زا رتیل
 ملیف یادضا هک تسا ملیف نانک راک

 زا یتمسق ) سن اکس ( دوشیم هتشوف
 اپ و نبع« ناک:كي ردهک تسا نانساد

 لحم)وتالپ (دتقایم قاققا نيعم نامز
 تشرد رب وصت ) پآ زولک (یرادرسلیف
 (4داح) نویمکا (نارگب زاب تروصزا
 زا هک یلوب رانس) لانب ژی را یوب رانس
 (دشاب هدشن هتشون ین اتساداپ بانکی ور
 لیدر یور نب رودتک رح) كکتنیل وا رت

 هنومن) ینونآ (یقفا تهجرد یل اه
 (نانساد یاهتیصخش) ژا وسرب (ملیف

 لایرست ۱« (دنتس+ یاهعلیف) رتن اموکد
 یاهادس) تکنا (.هیل وا ماخداوم )

 ندرک_طولخم) زاسکیم (ملیف یفاضا
 یاهادصو نادنم رنهیادص - كي زوم
 (نادنم رثهی اه وگتفگ )كگ ول اید( یفاضا)

 هدا زردان رغصایاقآ

 ۱۳۳۰ لاس دل وتم یبساق اپ را
 کد . درک جا ودزا لبق لاسردو تسا
 و امنیس یمیدف هنیپ رثههردان دن زرف
 ید هقالع هعباش و تسا ناربا رت ان

 دو ساسایب ربخكي :یفلادسا

 هتنااضد دعحم یاقآ -نادابآ

 یتحب
 شش ناهرهق درگل ,شورف -۱

 وضاحلاحردیل و , هوب لاب رز نویلیم
 ملیف.یدرو امیاكيب ملیف نب رتشورفرپ
 شورف لایر ۷۵۰۰۰۰۰ هک تسا اهکفل د
 درد یدرون امپا كيب -۲ تسا هتشاد
 یصقاو شلخرد یکی رستکلا یلدنص
 یاب نی رستهب - ۴ تشادن اردوخ

 زل راچو هانگ رهش ملیفرد یل انبیروپ
 ملیفو تسا «بشردتاقالم» نوین ورب
 لاپ رد دعآ نا راب زا هک ی درم

 ۰ تشادشورف

 ِِ ل ۰

 یونو رهچوس
 هچره اما مدوب نآ یوجتجرد ارد یداگ ور 7

 هک یماکشهنم مدوایب تسدب وا ژا یاهناشن متسناوت یتمک

 ارهثیپ ره الف هک دنتفگ یسم منالاسمه هک مدینشرم مدو ككدوک

 معشن ۳۹9

 عیطب مهنسم و دنک یه یذاب بوخ هشيپ رتهنالف اب مراد تسود

 نآ زا .مشابهتشاد یبویحم دنمرذهتساوخیمملد اههچم یاس لثم

 وا دا متسناوسن رتمک متشک هچرهاما مدومن وجتسجهب عورش خیدات
 نآ زا لاس دنچ .مدوایب تسدب یاهناشن دشابمبلق ناطلس دیاب هک

 نیا ات مدوب هتفاین ادبوخ پوبحم دنم رتهژونه نمو تشذگ خیات
 ار وا نمد دمآامرهش یامنیس هدرپ یودرب ادک رتخد مأیف هک

 لوفشم شقن یاقیاهب فاطنا وشمرث همه ثآ اب هک تسیک وا .متفای
 قوئنو رهجودم شهات هک وا تسا نمدوبحم دنهرثه وا یب تسا

8 
 - سدوخ بویحمدنمر شه عیب لاس نآ زا"اروا نم هلب

 تاشندوخزا یدادمتسا نانچو دوهنیقرت زور زور زین وا و مدیزگ

 بوبجم دنمرنه ادوا زین رگید نت اهدص هکلینم اهنتهن هک داد

 ادیشقن یک داسهب هک تسا یئاناوتدنمینه قوت و ئددی زگ رب دوخ

 شتخدد راظستنارد هیاب و دیاسمن یمهارجادتنک لوحموا هب هک

 .دوب امتیس ملاعرد ادوا یمقاو

 ۱ جم حوا . تسا

 (یهاش) هدا زهللادسا یلعن اضمر

۰ ۰ 

 یلضاف اضر
 شاهنادرم هرهچ نوچ ؟ ماکیم شیاتس ادوا یتسارب (]

 اب و ناپامن شا هولج هظحل رعو هدوب دیجمت و نیسحت لب اق هشیمه
 تقیقح و قح عبات هشيمه وا دینادب هک تساجب دوشیم رت تیمها
 دشیدنا یم ار هچناآ وا هک تسا تافص نیمه رئاربو تسهو هدوب

 مسجم امئیس هدرپ یود رب تقیقح لها نادرم یارب ملیف تروصب
 مه نیمه رثارب و دشابیم شردههب یکتم هک ت سا یصخشو دژزاسیم
 اضد تسا هدهپچیب ۳5 دوشکر یاسو ناریارد شن رهش هژادآ هک تسا

 هرهمزا یکیو تسا یاسح رایسب امنیسرد شدوجو هک تسا یدرم

 ,دیآیم باحب ام دوشکیارب زیمآ داختفا یا
 (ناکرسیوت) یحلاص نمحر

 جربا
 كايشاءهرجنح .تسا مچ و عود شخب ماهلا شیادآ ۲7

 نا ریاذاوآ درم بقل هدنناوخ نیاب تاعوبطم تسین یفداصتهرجنح
 یسک هچعریا نجوا تسا ماقم نینچ ُهتسیاش هک قحلا و دناهداد

 رگید هدنناوخرهژا شیب هک تسیاهددناوخ اهدت وا ؛دشاب دناوتیم
 يادص .مدرم فلتعنم تاقبط نیبدد تساداد یرامشیب نادادق رط
 تسا هدرک كمك یسداف ملیف كي تیقفومب همهنیا هک تسا حریا

 نآ رد جریا بسچلدو مرگ زا دآ هک تسا یسداف ملیف رتمک هذورمآ

 مذدویم قشع هدتناوخ نیا یادسب مدوچوامتابو ًابلق نم ,دشابن
 سششومآرف تقوچیه تسا نم پوبحم دنمرنه هک تسا ین امزریدو
 هدنناوخ نیا یادص هشيمه یارب دن وادخ هک منکیم اغدو منکیمن

 .دراد هکن ظوفحم ار

 (يراجاغآ) ینمهب هئلارصن



 نایناسالاب ناطراو یاقآ
 هلحم تاحفص زا یرادقم

 هک د ش هداد ساصتخا یجراح بل السب

 تساهحفص ۱۰ ات ۸ ند بپ رقل روس

 -یمیعس-۲ دشاب یماکمنکبم رکف نیا
 یاهادنیسهدرپ یور یاهملیف هک مک

 یلرعمرصتخم رولس هتفهره !ر نا رهت
 و كيیروگب رگس کع پاچ - ۳ .مینک
 یارب 7 ملیف ۴ مشچب سالاد رک
 ناکماوهدنن یرادب رخ نا رپ ارد شب ام
 اما ؛ دی این رد شان شرعب راد

 بش همی یوب وا و نشخ رنن الک یاهبلیف
 شپ اس هاب ررپ رپخ ات تسا را رف ۳

 . دنهد

 خیاثم دی رف یاقآ

 یاپلم نادنمهقالعب ! رامشخساپ

 هحوت همهنبا زا + می درک هعل السیدنه

 .مب زا زگساپسنات رونک ی ادنید تسل امش
 یراددوخنآ پاج زا هکدیهد هزاجا اما

 یقو و زورهب ارج هکنپ| زا . مینک
 .دهدیمن خساپ شنادنمفالع یاههمانپ
 یو اب ار هلئسم نیا , می رادن یعالطا

 سردآ نضرد .دراذگمیهاوخ نایم رد

 رتفدرد زین ار یمشاح ملا دیس یاقآ
 . مپ رادن هلجم

 یحلاص ربکایلع یاقآ - هواس

 یتشک نام رهق یدرو امب!كيب 1
 اسا ورگلنا رف اب یل دم یوو تسا چک

 یلیع امسا بوبا ملیفرد ,تشاد 4 اقشاع

 یو یاپبلیف دادعل و وب یو هلب هد
 هعل اس یرذگ و یر هحنس رد ار

 , .دینک

 یروصنبجربا یاقآ - هاشردنپ

 حریهابتشا سکع نآ دروم رد
 ملی طوب رم روب زم سکعو دو هداد
 رد دین دیهاوخ ار ام . دون وکاک

 یناورشیافآهروم رد اش همان نی

 نب زا راچانب و دنن لوبق پاچ یارب
 . تسا هتفر

 را ودیما اضردمحمیاق آه رونج»
 دزما و,درک جاودزا یتسپم -

 ودنناو ,تسین هدا زهکتهرسسوروک

 زو ره زا سکع-۳دن را دیکی درت یراعمه
 . مشچب هدازگننهرس سروک و یقول و

 هبحاصمیضت رم یاقآ -دورهاش
 رتفد رد ۱۳۴۹ زورو هراش

 رته نآ هیهت یار تسا دوجوم هلجم
 هورهاش رد هلحع یگدپ ابن تسا
 (یناتهوک یاقآ -شناد یلاعوطم)
 .دیل ام رف هعجا رم

 نینسحم دوحمیاقآ

 یدوزب یرداق حربا زا الوا

 سکع ًامدد تشاد ميهاوسخ یبلط«

 میها وخپاچ ولب 8 تروصار شوک و
 هقباسنمبوبحم دنم رثه ًاموس . درک
 هه هک تسا حا رتقا كي طقف تسیث
 دننک تک رشنآ رددنن | وتیم ناگد نن اوخ

 یلیعامسا اض ریلعیاقآ نا رهت
 لاسرا تسدنب رزیا رب ! رامشهعان

 كيب فرط زا البق ؛ تشاد میهاوخ
 رکشت امشزا تسد نیرز و یدرون امبا
 نیحت اف درومرد ار نا رلغ و مینک ی م
 .مینک ی م دی ات (ارحص

 اضر دمحم یاقآ - ناهنصا
 .یراهدنق

 لاسود رصیق ملیف زب زع تسود
 هزباج ببکت و دهآ رد شپ امنب لق

 رخاوا اهدرم هچوکم لیفو شتفاپ رد
 دن رنه هک تسه تسرف , هنشذگ لاس
 هزباج بکن زی نیدرف امش بوبحم

 زورون ملیفنب رتشورفرب . دوش قفوم
 + دوب لکشم را ره و لگش وخ اپ زین لاسما

 كيب گنشوه یاقآ - ناهنصا

 یدرون امیا
 تسود نوتس یارب اش سردآ

 یدیدجسردآًاددجم , دوبن حضا وین اپ
 . دب راد لاسرا

 ام رهش یاهامنیس
 یناتسات امنیسود . هدوجوم امنیستفه هاشنامرک رهث دد

 امتیسراهچ نیاذا هک امنیسراهچ دنامیم . هتفرک شنآ امغیس كي

 یچداخ ملیف داوخب یک رکاوهیئاربا یاهملیف صوصخم امتیس ود
 .دورم رکید .یامنیسودهب تسپ ابیمهنیبب

 نامتخام و یجداخ یامئاب كيتنالنآ امتیس هن افساتماما
 .تسینثحب لب افهک هراذیم شی امن هب ییاهملیف اهتفو یشعب یلخاد

 (نورهت) دازهلال یاهرت ان لثم تشدد طخاب و البملاظ رتخد التم
 . تسا فسأت یسب یاج «یکنرصقر» هس وخیم

 امنیس ؛درپ یور شدمب داد نوتن هک ور یملیف نمضرد

 یاربود اهلیف میدوب دویجم هنرک و تفرگ شتآ لاتسی رک امتیس
 . مینیبب داب نیمهد

 ملیف كي لاحب ان سیسات ودبذا نارپا امنهس اها ...اما

 هدیم نوشن ور یجداخ بوخ یاهملیفرتشیب و هدادن دوشن یتاریا
 تساجبو .تساهاشن امرک رکفنشور یلاها رکشت و یاپس ثعاب هک

 دراذگومشیامن ضرععبهک یئاهملیف رطاخب امنیسنیا تیریدم ژا

 (هاشن امرک) دنمهرف دیعس ,دوشب ساپس و رکشت

 نازو رف؛ناز و رفغراتسیگ دنزز ایا هش و
 كيدرن ناتسرپ تب بورغ میددتب هدیخرچیمرگی اب خرچ

 رتخد ناهگان نامسآ تفه ةراتس نایم زا ماکنح نیرد دشیم
 لابند ادوا اهناسنا دعآ نیمذ فرط هب و دش ادیوه نایرپهاش

 ۳ ناگدننک لابئد . دش هدنهانب ناخمشاعرسق هب وا دندرک

 نوراقجنگ هبیو بیقعت دد كاث رطخ هی اسهد دتن ام دندوب مشخ ریسا
 رد ءار وهالاد یکیدزن دد نا رهت ژا یدرم دنتشگ رب هتفای تسد

 زا یکی دد اد بش یرپ ترکاد غا رچبشرهو۴ و تب نانآ

 قشع یاب هک دیدار اخیلژو فسوب هیباوخ هن اگ ادجیاه رتسب

 رهش بونج ژا ید رم حبص .دناهدرک عورش قشعرهشتفهرد ار
 تذل یرپ , دش عورش دامق و داد ناشن اد لاخکت دوب وا رظعنم

 نکیل تسین دود تشهب هک تنادیم یلو دوب هدیشجن ار هانگ
 تساطختقیقحزا را رفهک تسنادیمن و تشادن لوبق بوبا یشفیرح
 .هدش هتشو نامسآ رب نخم نیا و

 یمالس هّللادبع یاقآ - ناداب7
 یاهملبقرد نیدرفو نازورف -۱

 دناهدوب یزاببه رگیدکی اب یددعتم
 درادما لش اباب اهنآ نیرخآ هک

 راکدرا ۱۳۲۷ لاس رد یعیط» كلم ۲

 لاس ۲۴ دودح رد كنپا و دش امنیس
 .دراد تل اعف هک تسا

 تقادص هدارش مناخ - زا ریش
 ناربا یسکس ناگراتس زا یلیل

 هوناژ بش یارجام ملسف اب و تسا
 وب زاید .دودن زاغآ اردوخ تیلاعف
 تسا ناربا یامنیس نا راتس نی رت راک
 یزاپ ملیف راپچ رد رضاح لاح ردو
 قودنسسردآب دین | وتیمیویارب ,دراد
 دا راد لاسرا همان ۱۹۴۷ یتسپ

 تبحم - داوج یاقآ
 یاهزاب رس ملیف ودئارب نول رام

 شروش-تسا هد رک ی اد رگ راک ا رمشچ كي
 یلاوما رت-زادُ اراب رد-یت وب یتشک رد
 لنث - رازس سوبل وژ - سوه ماینب
 نا رتعهم زا نازوب ویروتب رو«-ینح و
 تک رش اهنآ رد یو هک تسا یل اهملیف
 , تسا هتشاد

 یرواب هّللادبع یاقآ - ناهفصا
 نآ رد رنه و ملیف هدنب ابن

 یا رب ,تسا یعیفش می رک یافآ نانسرهش
 نائب اب دین اوتیم نامن وب آ ویبگآ نداد

 اب یعتسد جرپا - ۲ دیگ امرف هعجارم
 و هداد یرنه حدز كب لیکش نیهش

 تک رش یافت اپ ملسیف شش رد نونک ات
 دشابیم رادب د اهن آ نا رخآ هک دن | هنشاد

 تک رابع ودن آكرتشم یایملیف رپاسو
 یاههلعش - نکفا درم - تشه دیلک زا

 , لوگنم و لوگنش - زابرامق - مشخ

 یتب رتداوجدمحم یافآ- نامرک

 یملیفردرتمکانب یمآ اخ اییرف
 هک تسا تهجنادب نیا و دراد یزاب

 . درادن یملبفره رد تک رش یاهقالع
 نب رتی یروت وماضرو بارش مانب یر
 ردو دوب وا یل ادنیس نارود یاهیزاب

 مانپ یمایف یو زا طقف رشاح لاح
 مامت ان هک _تسا هیهت تسد رد «اوسر»
 , هدن ام

 ثِِك

 (یوخ) ناجنهآ نمهب

 یلعف یامنیس

 نا ربا

 هسه دد املیس تمنص

 دشابیم یقرت هب ود اهدوشک
 یحطم دد ًاودسپ هک یئامنيس
 اب الاحیلو هدو» نیئاپ هل

 ششوک لاسدنچنتشا ذکر ستشپ
 راختفا و یقرت جداهب تیدجو
 دد هنافساتم یلد تسا هدیسر
 یتف رشیپ امنیس تعدص ناریا

 :تسا هدومن

 یاهملیف ناگدنذاس ارچ

 هژوس رک هاگچیه یناریا
 هژوس نامه و دنتسین یدیدج

 -رتهونادرگ راک ضیومت اب اد
 ملیف مان ندرک ضوع و هشیپ
 یلاریایاههلیفرثک |.هنزاسیم

 یارجامو دروخودژاب لوا زا

 و یئادجنآ لا هک یقشع

 جا ودزا و قشعهب نآ رخآ
 هنحص دنچ اب . دماجنایم

 كيرحت یارب جیب یکس

 .دوشیمهتخاس ملیف نایچاشامت

 دتفایم قافتا مک یلیخ

 یتناوج حطسدد یملیف هک
 لیصایاهناتساد ایو عامتجا
 تسا دیما دوش هتخاس یناریا

 یاهلیف ناگهنذاسرکا هک
 هحوست هتکن نیا هب یئاریا

 یامنیستمنصمه. دن دادلوذبم

 مهو دود تفرشیپ هب ودامیلم
 ثارحب نیا ذا نا ریایامنیس

 دوخ یلصا ریسمو هدش حراخ

 .دروآ تسدب اد
 نادازنیسح ریما



 و

 :فداع ,جریا یادص نادادع
 یددون امیا كيب نوچ ینادنب

 زره نارادتسود

 نافل اخمویمیطمكلمرصا

 رهچونع-نیدرف -ناژب
 ,ماهسیتاکمپ

 - ناینالیم ناب ایخ -
 دبحم - یبیدا دمحم جاح

 یتادمرج ِ

 ناذل اخم ودنن ادیع ناریا یامنیس

 دوعسم و یقوثو ذورهب تخعرس
 ,مشاب هتشاد هبناتم یئایمیک

 - رکش و دنسق هزادا ناهبهب

 - یناکد یلع دمحم یاقآ طسوت
 روباقس هلنا رصن

 نا یخ ای مدنبقالع 3
 وک یادصو یئأنب یدوب

 رشاب هتشا دهبتاتم | ریمح

 - ۴ نیل - دابآدمحا - نادابآ
 هداز مرک دمحا - ۴ یشاک

 نادنمقالع اب ملیام

 ؛یدرون امیا كيب - یقوئد ددره»
 شوگ و ک ویئانب یدوپ - نیدرف
 منک هبتاکم

 - ۱۳۷ یتسب قودنص زا ریش

 زیبماک - یزرواشک هاگشزومآ
 ینالبا

 نارها وخاب هبناتمب لیام 8
 ۱ وزا ره اب یوم داش

 و شوک

 .متسه
 هچوک - مایخ ناب ایخ - ناجنز
 هزاغفم - ۲۱۳ كالب - اهل
 یدرمناوجهن اسفا - یدرمناوج

 نا رادتسوداب هبتاعمب لب ام
 متسق یاب تسود هحفعس

 ۳۱ یتسپ قودنص - بآ ودن ایم

 یناجنز نسح
 نارادتسوداب هیت اکمب رضاح

 ب یعیطم كلم نادتسقالع و هلجم

 اه داتسرپ هیک و یئانب یدوپ
 .متسه
 یتاعوبطسم - روپهاش ردنب

 یمظان دمحم ریش - یرهچونم
 دتسمرنه هنادادتسود اب

 جرساد نیدرف ناريا بیقدیب
 نادادفرط و - ناجرم - یدداق

 - جریا - ناروپ - هیدهع یادص
 ویقوئو زورهب نافل اخمو یتسهم

 ,متسهقوئ و رهچونم
 فارگسلت تسپ تشپ - ناهبهب
 یلیلخ نیسح - ۲۷ یشاک

 ناردایب و نارهاوخاب

 ردو دنتسه یدرگن اهجب لیام هک
 رشاحدنشاب هتشادن یمن ام هارد نیا

 ماهبئاکمب

 ۲۰ - هیداوج - نارهت

 لباقم - مامسح هاگتسیا یرتم
 هاگشورف- شوب رادهاگشاب یوک
 یلارهس نیسح - یبارهس

 -فرطاب هبناکم دسقالع
 فورسمرولپ ودوجریایادصنا داد
 هبرجت اب نادرنکف توام
 یقتاو نیحدو یمسای كامايس

 رب درفو زاکنهآ
 هزادا - هبدیما - یداجاغآ

 تفت دیل وت و فاشتکا تک رش قرب
 یسوم یرون زرمارف - ناریا

 - تسوداب هبناتمب رضاح 3
 ۱ زا ,ا

 تب یعیطم كلم - نیدرف نا راد

 یدوهان - یقوئو زورهب - الیش

 رتهوملیق هلحم + یا ی نب رف

 متسح

 ۸ - یدعسحا نابایخ - زاربش
 - ۴۹ كالب - یدجام یرتم
 نایدیشمج دومحم

 - هفالعاب هبتاکمب لبا . 6

 اناسیا یامتیس لوا درم نادنم

 زیمآ داختفا هرهچ یفو

 نسیهود هدنرب - ناریا یامنیس

 و ره

 تدازوهداونشجو یاپس هراونشج
 فل اخم هک یلاکد رنهو كنهرف

 مشابیم دنتس نیدرف

 ۰۱۰۱ یتسپ قودنص - لب اب
 رادنامرف نسحدمحم

 نارادتسودابهبتاکم: لیام 9

 زورهب - یلاثبیدوپ صرق اپ ورپ
 دذآ و یمیطمكلم رصان - یقوئد
 اویش

 یرگ راک نوتیز هکلف .-زاوها
 س نا رهم هاگشورف زو ره یوک

 .یریش یلعت اضمر
 دنه رته نادادفرط اب

 یاهملیفد یقوثو ذورهب بوبحم
 یاهلیفو نیدرف نیفل اغمابو دا
 .متسههبناکمب رشاح یو

 دابآیدهم كزي رهک - یدرهش
 بس حالف اضر

 تسوداب هبنام دنمفالع

 داثآ و نایکیجاخ لئوماسناداد

 گلمرصان و یئایمیکدوعسمو را
 - دیقم نمهب بوک س -- یعیطم
 . متسه نیدرف و نوسنورب زلداچ
 هچوک .س هاش نابایخ - زیربت

 -۱۳۷ یشاک - اهیرتفدبذع
 تسدزیل -

 نارادتسودابهیتامب لبام

 یدوب و یقوئو دوره تخسرس
 همههادابمب رضاحو هدوب یئانب

 ,مشابیم اهنآ یاهکععون
 - یلآاق نابابخ : زاریش

 س تسب نب - یسب ایسا رفا یوک
 ناقهد بیج ۶۷ كالپ ماجرف
 بس

 و نارهاوخ اب مرناح
 لوا درم هب هک ی ئاریا ناددارب
 تخس یقوئدژورهب نا ریا یامنیس
 مارتحاوا نه هبو دندنم هقالع

 مج امت هبناکممن داذگ ی م

 هاگتسب (یرتعیس ككمران- نا رهت
 نیشفا نیماد هاگشدرف رتفد

 یددژا
 ناینب نا رادتسوداب ملی ام 7

 لوا درمو یسراف یامتیس داذگ

 و نیدرف یلعدمحم بانج امتیس

 -یقوئو ذورهب تخسرس نافلاخم

 - قو ورهچونم - ی یمیک دومسم
 منک هیناعم

 ناتسریب دین اب رهش هچوک-مرهج

 اب هبتامب لیام نم 0

 , نوچ یلادنمرثه نادادتسود

 متسهنوب امهد یقوث وزورهب
 بنج ٩ هاگتسیا راهب : نادابآ
 ۱ یشاک بآ هیفصت هناخ راک

 تایلوم مشاع

 زا رادتسود اب هبتاکههب رضاح ۰.

 -یقوث وزورهب - یعیطمكلمرسان
 - نی رفآ لیگ نیحدلوفم نمهب
 -یئانبیدوی - اویش دذآ - الیش
 .مشابیم - یمتاخ ابیرف

 ناتسریبد - ۶ هاگتسی(-نادابآ
 هایگ لیلخ - یخرف

 نادنمقالع اب مرناح
 ناربایامنیس کد زب نادرم رنه

 یلع , یماظتنا ّلاتزع  نیدرف
 كيب؛یمیطمكلم رصان , نایریسن
 یقو وژورهبناغل اخمو یدرون امیآ
 میامت هبناع

 هربقببنج عماچ دجسم - لباب
 دوعسم ۱۱ كالپ ءاملعلادیس

 شد رهب
 نا رادتسوداب هبناتمهب لیام 9

 نادنمرنه و یکشیپ رنه تخسس
 و نامدآ یافآ امنیس گدزب
 ,مشابیم یدرون امیا كيب

 - ین اطلسنها ریپ-هاشن (دیم-دزب

 یدن ویپ دمحا

 رازهدرع نادنفالع اب

 اطلس - هتسچرب هشیپ ره هرهچ
 تکشو تددقرپ رگیژاپ - ننه
 دیدج یامنیسدادگ نایب - ریذپ ان
 دمحم»نارپا یامنیس لوا درمو

 یرگید نادنمرنه و «نیدرفیلع
 ژورهب - یعیطم كلم صان نوچ

 دوآثدحو -ینیمانیما -یقوثد

 _شوگ و ک - یلانب یدوپ - اویش
 یتسهءهدا ریمح-ج ریاناک دنناوخو

 متسه هبئاتمب رضاح

 -راهچ یسرط ناب ایخ -- دهشم
 نسحزاتمم هبامرت ناغون قوس

 یلاضددوپ



 :یاهامنیس هدنی همان رب

 یرباک
 رودیل وب

 جات

 یهیس ۰ ولیس

 قفاوم دحرددص هک ی شع نبربش ملیف ثاب

 تفرگ دهاوخ را رث امش دنس لکذم عبط
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 .نیدلا رخفو نازورف تکرش اب یملیف ناونع -۱

 .لکشم رازهو لگشوخ اب ملیف ناق راتسزا یکی ۳م

 . هتفر داب زا و ارحص نیحتاف یاهملیف رادربهلیف -۳
 . داهرفو نب ریش ملیف روتکآ نیدلا رخف یلصا مان ۴
 را رکت اب یلالط هرجنح درم ملیف رگپ زابو هدنناوخ -۵

 . رخآ یقرح

 ,نونجمد یلیل و نوراف حنگ ملیف نادرگ راک ۶
 اکت ایب سو رع ملیف نب ددک -۷

 . ناطبش هاگنیمک و هانگ رهش ملیف رگب زاب -۸

 . هرجنپ ملیف یسکس هراتس -4۹

 ۰ پا رش مانب ینز و یروتوم اضد ملیف سی رتکآ -۰

 (ناداج) دوب دمحم یکاد دمحم یلع : حارط

 رنهو ملمق تاقپاسمدد تک رش طاارش

 هدشن لطاب ربمت لابركر 0 یگداوناخ ما دو مان
 تکاپ یدور 0 خساپ ریز رد حیحص سردآ 0 هقباسم ر» هییبس
 رنهو ملیف مان یوجتسج رد» هقباسمهب طوب رب اینک رکذ



 !اب ناگشیپ رده ادا 9

 رم تسا هدش هتشو ریژرد هک ناشی اهملیف بین رت 4

 وهشم ذا یکی مان نادتمرنه نیا مان لوا فورح عومجه
 ؛ اد باوج دی ایم تسدپ ناهج امنیس لاگشیپ ره
 هزیاجهعرف مکحب اندیسیونب امیا رب تاقب اسم طنارش
 ار تاقباصم طلا یئاهخساپ هیلک تسارک تب مال , مينکامش

 دش دهاوضت هداد تک رش یشک هعرقرد دنشابن زلاح

 اعادمر هدامشهسنآ ناک دن رب مان وهقبام ربا وجأاتمض

 » مان و هتخانش ار ال

 وهحمب دقت یا

 رش هک

 دشدها وخ م

 ه 2۳۳ دیالک و یناب تب
 لورم هالم

 یمآو -۱
 نیا -۶ ینائوپ یاب دوز -۵ سوک ائداپسا -۲ قشع

 8 ناداکهبن هداج -۸ لیتلود رتکد ۷ هدش ۱

 روس

 لپورتم
 ب ب - اراگابن

 فن ومهمیس
 اد نا رهت ناهج كب رتنارب نرتسو نی رتب وق شبامن یاغوغ و

 . تفرگ دعاوخ رد

 فیلک ناویل- نوارب مبح
 یگنر ملبف رد

 لصا ایراس , لینوا کیرتاب

 داژ سیروم : زا كيزوم نیمرلیگ ناج : ینادرگر راکب

 اورما



 تسانل اس نآ رد دوجوم یچاشامت

 داجیا و باختنا ار ملین م یف هک

 درومدد هک یلطم الاب رد .دنک یم

 دوخ ملیف زا زاسلیف تخانش

 عولطیاهملیف یارب .متفگ یبلطم
 .دنک یم قدص مه دای رفو

 اش ملیف رد یاهگنر

 دد ؟ دننکیم انیا ار یشقن هچ
 موهفععءأقلا یا رب هکار دروماس

 . دین زب لاثم« دن رث قم
 ملیف دد ؛ نایساتیم نامیلس

 یرشوم شقن گند مه «دایرف»
 یانف .ملیف ناتساد یاضف . دراد
 نهارمپ كيرکا هک تسا یمدرم
 ناشیسورع یارب گن داکن دوکنسشق

 قودتص هث ارد نآ , دنشاب هنحود

 دننک یم ناهنپ هناخ

 ورد میدرک ادراک نیمه مه ام

 ناهنپ اد هدن زودنت یاهکنر

 دیجم قاطا یهنحص رد ؛ ميتخاس

 دوچ یا هع ومجم( یخی اشهدیشمج)
 ؛ دیفس و هایس یاهگنر زا دداد

 : یسب رس د یلهوهف و یرتسکاخ
 نوچهک (یلیل) هاولمددومددزج
 زبس یمک شنها ریپ تسا هصاقر

 هک ی ملیف یاههفا یهنحص . تسا

 یزیمآ گند ظاحل زا :نهرظل هب

 د تسا ملیف یایوگ یاههدحص زا

 یزمرق و گنددیدرژ یاهداوید

 یامههکل و دنژیم قوذ یو هک

 و نتمنیا دد یرتسکاخ و هایس

 وملم زنمرق ياسیل اجپابج

 (هیقب) « اب رف »

 یاتفورضوحیآ گن. (یلیل)

 الاب ژا یتقو دیجم لزنم طایح

 هظحل كيدد و تساهدش هدادناشن
 هن ومث زا . دداو ثیعس و هایستلاح

 یئاجددایو . تسا رک ذلب اق یاه

 اه تخدد یال را ار نسوس هک

 یتقووبمیاهدادناشن تاجانم ماکنح
 هجوت:بلج ار ام ادص طقف هک

 هک ت اجانم یادص مهن | ۰ دنک ی م

 زا , دشاب نیکند دناونیمن اضف
 تسا رگید ددا وم

 ینیب شیپ « لیصافتنیا ابد

 یا رب یشنکا و هچمدرم هک دينکی م
 ٩ دنهدیم ناشن ملیفنیا

 دابرف ؛ نایساشیم دناره

 هک تسا هدش هتخاس یمدرم یارب

 , دن داد تسود اد نیگمغ یادص

 عقوتیپ : دنراد یگتشذگدوخ زا
 دن وشیم لاحشو> دوز , دنتسین

 نیارگا دنزیدیم كنا مه دوزو

 دنیاهبدایرفملیف یاشام هب م»یم
 یسکدیدنسپ دنهاوخ ادنآ ًامتح
 هتخپ رن كشا ًاعقاو , شرمعدد هک
 :تساهدزن ههنهف بلف هنذژاو تسا
 . تسیلداب رف هدننیب

 هتخب ركشاهمههک می را ددیما
 !دنشاب هدزهقهقبلقه زا ودنشاب
 رایتخا رد اددوختقو هکنیا زا
 ۰ من رکشتم « ديتشاذگ

 امش زا مه اه ؛ اهناهسانیم

ِ 

 لامش : یبرع هنایمدواخ رد یناریا یاهملیف شخپ یارب
 : دب ریگب سامت رب ذ سردآاب اقپ رفآپ ونجو
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  (می) ناگدنناوخ بختنم نادنمرنه

 - ناپ ريصت : تسپ رانس نی رتهب - ۸
 یل وج رهم

 هدازدرفنما نتم كي زوم نی رنها س
 یروت وماشر:لاس ملیف نی رتهب -۰

 (نارهت) هدنیاهن دداد

 هرجب: لاس ملیف نی رتها -

 یعیط+كلم: درمهشیپ رته نی رته - ۳
 یرداق !۲ هجرددرم نب رتهب ۳

 شوروخ: نز هشیپ رنه نب رتهب

 ات را :۳ هجرد نز نب رتپ - ۵

 مدقم ؛نادرگ راک نی رته
 یقاو : زاگنهآ نبرتب -۷

 یحول رچ+!تسب رانس نب رتچب س۸
 ؛ یسگن رز رادرسلیف نی رستهل -

 نایسانیم
 :دینسو هایس رادربملیف نی رتهب ۰

 رو یر

 یباشوخ اضردبحم

 ول اه یاقآ :ملیف نی رنهب ۱

 ی وجرهم :نادرگ راک نی رتیب -۳
 یحول ریم ؛تسپ رانس نا رتهب -۳

 تهرف :نتم كي زوم نب رتهب
 نای روس :درم هنیپ رثه نیرته

 شوروخ !نز هشیپ رنه نب رته
 یمالسنا :۳هجرد هرم نی رته ۷

 هل اژ :۳هجرد نز نیرته -ه
 نایسالیم :یگن رد رادربملیف نب رته -
 : دینسو هایس رادرصلبف نب رتها ۰

 روپف داص

 ( زا ریش) :یچنا رفعز دیمح
 نادرف ؛درم هشیپ رنه نا رتها -
 یل انب یروپ ؛نز هشيپ رنه نب رثها ۳
 یبلط» دیعس : نادرگ راک نب رتهب ۲

 دنمچرا ؛یگن ر رادربملیف نپ رته ۴
 ! دیفس و هایس رادربملیف نب رته ته
 روب یر

 یقثاو ؛نتم كي زوم نی رتهب ۶
 اهدرم هچوک ؛ملیف نی رتهب -۷
 یحول ربم !تسپ رانس نی رتهب -۸

 یلیمایما :۳ هرم رگپ زاب نی رتهب -۸
 هلاژ :۳ نز رگپ زاب نی رده -0۰

 یحاتفحاتف - هدا زیلعل ادبعیلع

 یربکانیسح دا ژنیعم میها ربا

 نیمح میهاربا - یسابع یسوم
 فهوب - ینالک زی ورپ -- هداژ

 (هیلاصد) داشفا

 اهدرم هچوک :ملیف نی رتها ۱

 یملاح یلع :نادرگ راک نی رته ب۲
 لاپ مصا !تسپ راس نب رتهب ۴

 یلاخ :یگنر رادربملیف نب رتهب -۴
 + دینسو هاپس رادربملیق نی ره ۵
 نسخ را

 هدا زدرفم ؛راگنهآ نب تیپ

 نادرف :درد هنیپ رنه نی رنهب ۷

 نارزورف ! نز هتیپ رله نی رتیا ۸

 ۴ هجرد درم هنیپ ره نی رتهب -4
 یرداق
 ۴ هجرد نز هشیپ رثه نی رته - ۰
 از

 (مق) یکلام اضر دمحم

 ول اه یاقآ : ملیف نب رت ۱

 یل وجرهم : نادرگ راک نی رته -۲
 یمت احیلع : تسب رانس نی رتهب ۳

 ناسانیم : یگن ر رادرلیفنب رته

 دنس و هایس رادربملیف نی رته -۵
 ول راپب
 تهرق زمره ؛ زاگنهآ نی رتهب ۶

 ناب ریصت : درم هشیپ رله نیرته -۷
 شوروخ : نز هثیپ رنه نب رتهل

 ۲ هچرد درم هشیپ رنه نب رتهب -
 دیعم نیهب

 4۱:۲ هچرد نز هشيپ رنه نب رتهب ۰

 (ناجن ز) یردان هلاژ نیرسن

 ول اه یاقآ : ملیف نی رته
 یمتاح یلع : نادرگ راک نب رته ۲
 كلم رصا ؛ درم دنم رنه نب رته ۲
 یعیلحم

 نازورف : نز دنمره نب رتهب -۴

 ناسانیم : یگن در رادرسلیفنب رتهب ۵

 دیس و هایس راد رسلیف نی رتهب

 رویفداس

 یقناو ؛ نتم كب زوم نی رتهب ۷
 یحول ربع : تسپ رانس نب رتهب -۸

 دفم نمهب : ۲ هجرد دره نی رته
 4۱ ؛ ۴ هچرد نز نل رته ۰

 (نامرک) نازرف روصنم

 هساقر ؛ میلیف نب رتهب سا

 یعیلع«ثكلم .درم هثیپ رثه نپ رتهب ۲
 نارفآ : نز هشیپ رنه نی رتپپ - ۳
 یقلاو زاگنهآ نب ره

 بپ رف : نادرگ راک نی رتهب - ۵
 نایسانیم ؛یگنر راد ربملیف نب رتها سا

 : دیفس و هایس رادرسلیف نب رته س۷

 ینک

 یسما : ود هچرد درم نیرتپب - 4
 ینیما

 4۱ ! ۲هچرد نژ نی رته ۰

 (یدرهش) یرواخ لیعامسا

 ول اه یافآ ؛ ملیف نی رتها ۱

 مدقم لالج ؛ نادرگ راک نی رته -۲

 سس ناپ ریص : تس رانس نب رته -۳
 یل وج ره«
 ینک : یگت ررادربملیف نب رتهب س ۴
 :امفس و هایس راد ربملیف نب رتها س ۵

 ول رپ
 یقاو :زاگنهآ نب رته

 یعیطمثالم : درم رگب زاب نب رتهب ۷

 نا رفآ :نژرگب زاب نی رثهب - ۸
 یرداق : ۳ درم رگی زاب ٩
 شوروخ!۲ نز رگب زاب نی رتهب - ۰

 (جرک) داقتعا كين نسح دیحم
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 (هیقب) دوک هرگ

 باسحماقرا یودزا همه ارنادنم
 ددامیعفاو دمآ رو یل و :دننکيم

 نامجداخم یوفاکت عقاوم یشمج
 هتفسو كچ نجبنیاو دهدیمل ار
 هدننک هیهت هک تسا یتشک رب یا

 ابنآ لوپ تفایدد هک هدیم امب

 زیناراهنآ تایلام اما .تسا ادخ

 میژادرپب دیاپ

 یمتسد جربا

 هلمنادنمرن» تایلام

 هشیمه ؛تسین هتشذگل اسو لاسما
 هنتسهالتپمدرد نیاب امنادنمرتح

 دیدج یاد دناوعیمت نم رظنج

 دشابهنالداع یتایل امیلاع یادوع

 نایگید "دودعم یاهدعزجب نوچ
 حداخم هک تسین ددقن ]ناشدمآ ر>

 نمربهچ دنک نیمأن اد ناتیکد نز
 , دنهدبمه تایل ام هکتیاب

 ینالسوتم
 بیذکتاتمنک دیی ات منادیمن

 سکعربهک تسانیارد هلعسم یلو
 نادنمرتهدمآ رد .تسامیاشهچئ[
 تایل امناوتب هک تین دح نیا

 ناکشیپرته سسک نون اقنيا . داد
 مک اهیلیفرد هک اهنآ وود هجرد
 الاو دنکشيم ار دننک یه یزاب

 تخادرپ دیاشراک رپ هتیپ رنهیا رب
 یادوشرظن درومهک یدحب تایلام
 هتشادن لاکشا «تسایتایلام 2 اع

 , دشاپ

 ابن رپپس
 یکیدد مدمآ ددیتجنم »

 جداعنم یوفاکت هتشذگ لاس ود
 دب ال ۱ هدادیمل ار میکدنژ

 تایلام و ملک ضرق مورب دیاب
 یلاکشاتایل ام تخادرپ .مژادرهج

 دشاپ ساما یب لقاالیل و , درادن

 »درک لمحتنا وب هک

 یقو هذورپب
 تایل امیلاع یادرتیاد

 نا دنمرنه جد اخم.تسا هنالداع ری
 دد:اهنآ هک تسا یزمج زا شیب

 یرظندیدحت دی اب , دن |هتفررگ رظن
 اب نادنمرتح هک دوش را نیادد

 اددوخلون اقتابل ام هقالع تیاهن
 ,دنب امن تخادرپ

 ۴۰ هحنص

۳ 

 (هیقب) اهدادب ور

 راک رب ملیفاسداب

 دود كنيا ملیفاسداپ رد

 ۰ دداددارف نیبرود یولج ملیف
 یادرگ راتب راگدایومع ملیفیکی
 نادراک زجب نآ ردهک نادراک زی ورپ
 ینیسح نیسح ۰ نوی امهیلعلادبع

 رکید ملیف و دنداد تکرش نریا
 تک شابهک تسا نودیم یاههچب

 بی ریه هدب رق ؛ دوپقداصرهچونه

 طسوت رکید یهورگ و یمادناریت
 . دوشیمینادرگ راک یرحاط داوج

 رظن رد دوپقداح رهچوتع

 ملیف ینادرک راک ًاصخخ هک دراد

 دوب دارقالبق هک اد نوحل زغ ماربا
 , دنک ینادرک راک یرگکید سدتع

 , دهد ماجنا

 نیبدود یولج ردنلق

 دودح هتشذگ هتفه ید

 ارییس هژات لوصحمزا تعاسمین
 ینادرگ راکب ردنلقهب موسوم ملیف

 یا ریش دمحا طسوت یمتاح یلع

 .تسا هدش یرادربملیف ناشاک رد
 1 یعیطم كلم صان ملیفنیا رد

 -ریثو«دیفع نمهب ,هلاژ ناذورف

 .دن داد تکرش دازرهش و یمادنا

 ژزاوهادد هلا وب[
 فرطنا یپیکا هتفهنیا 9

 تمقیدادربملیفتهچملیفدن وه اید

 ویدوتسانیا هذاتلوصحم ذا یئاه
 ترفاسمنا وحاهب «4لا ویا»هب موسوم
 «دندومن

 تآیویدانم هک ملیف نیا رد
 هثلا تمسن» یگدنذ زا یاهخوک

 درمهجوتدروم هدنناوخ «یساغآ

 دیشمج « یلیل ؛یساغآ دشابیم
 یکلاس ملاک ,یراقغنیمیس هایذآ
 نادرگ داک .دنداد تکرش زوریفو

 - ملیف ویدذون رهچ وئم هلاوپا

 تسا یلالع یلع شزادرب

 هژات لحم

 تامزام هتدذک هتنه

 لاوماس طسوت هک لمشم یئاملیب
 هدادا هفیاط رهچونمو نایکیجاخ
 هد عقاو دوخ هژات لحمهب دوشیم
 دشلقتدم هاگشن ادیجفنج لاب ایخ
 ماهس ندیرخ اب زیت نامرآ و

 لث وماساپالبقهک «یب وقمی لا تاجن»

 نیا یاکر شهپ دوب كييش هنیاطو
 .تسویپ نامذاس"

 ۸ ات تا تک

 مه لعشم یلامتیس نامزاس
 تک ث اب اد اهب ریش ملیف نونک ا
 نمهب«یرفعج ریما ,یئان یروپ
 یدداقنا ربا ,هفیاطرهچوم دلیفم

 اتو دداد هیهت تسددد یئومدهک و
 یاهژاتلوص>ههیهت رگید هتفهود

 هب «یاهشیش داوید» هب موسوم ار

 نایکیچاخ لئوماس ینادرک راک
 .درکددهاوخ زاغا

 یدادربادص
 یدادربادص هتشذگ هتفه ۰

 یبدآویدوتسا لوصحم «دالق »ملیف

 / یلیع امحا نهچجونم ۶ رظن رژ

 لحارم نونکامه و دیدرگماجنا
 هک بالق رد .دوشیم یط نآ یف

 یدادربملیف یمیطم لامک طسوت
 ؛ ثاجرم ۰ یدرون امیا كيب هدش
 ریشدرا :دوپنیسح «یرتفد ناریا
 ,دن ادتکر ش یمادناریشونا ولهب
 ثارکا یورب هامدادرخ رد بالق

 ,دهآ دهاوخ

 هسذدم ۲۵۰۰و نادنمرنه

 یناحودناوریشون | لابندم
 ناونعب هک دوشکیمان زاکنهآ
 القا دوادیرخ اب دنمرنه نیلوا
 یارب اد هسددم كي داجیا هنب زح

 دهن اپ ورا زهودیاهنشج رد تک ش
 تخادرب تاریا یهاتنهاش هلاس
 ارکید نتدنچ هتشذگ هتفه دومت

 یدرون می | كيب هلمجدمنا دنمیت

 نیا هب مادفقا زین نیدرف ِ

 یاربیدرون امیاكيب .دند ومن راک

 یارب نیدرفو هسردم كي نتخام
 هضبق قادوا هبردم ود نتخاس
 , هئدومن یدادیرخ

 هبشکینز
 زا هتیفد لهچ نونکان

 ّم راپ ویدرتسا هزات لوصحم

 ینادرک داکب «هبشکینژ»هب موسوم
 وا دوخ طسوت ناموک دومحم
 نیا دد . تسا هدش یدادربملیف

 یحولریم ارنآ یویداتس هک ملیف
 + داحخم ؛یئانب یدوپ تسا هتشوت
 هرهچد,ددا «یریم + دیفم نمهب

 !دهدمعیاهلدیب اتج هتشرف دیدج
 ددملیف نیازا ی اهتم-قدن راد هدهمب
 هکدش هعاوخ یرادربملیف دهشم
 تهچنا رهن ددداک مامن | زا دعب یپیکا
 دنها وخدهشمهب قوا ی اههنحسدپهت
 .تفر

 ۱ ریدم و زایتما هدن داد

 یناضمد دیچملادبع

 یوضترم یلع » رظن ریز

 تل وژور یادتبا « هدادا لحم

 ۲ هدامش

 ۶۶۱۰۷۱ نفلت

 ۱۹۴۷ قودنص :یتسپ سردآ

 نسوس , دلج یور

 (دایرف ملیق دنمرته)

 ؛ طسو یولبات
 شوگ و گ و یمتسد جریا
 مینلیف نادنمرنه زا نت ود )

 ( غاد ساحا

 ناباتپاچ تک ش زا پاچ
 ۴۰۳۴۵۶ - ۳۰۵۱۳۰ : نفلت

 یرهاوج , زا دوارک
 ۳۹۳۴۱۱ : نفلت

 لامشدد

 هعمج ,هبنشجنپ یاهژور

 مایا لیطعت رطاخب هتشذگ هینشو
 نادنمرنهژایدان زهدع یداوگوس

 دوشک لامشب تحا رتسا تهچ امنیس

 یبیکا مایا نيا دد .دئدومن یفس
 سمادرد یبرآ ویدوتسا فرط زا

 دد لوصحمزا یتمق هیهتیارب

 هب؛وسوم ویدوتسا نیا هیهت تسد

 هلمجنم .دن درب یمسب «هلچاچ اضر»
 . یدجام خزف , یلیل توت
 «کددون امیا كيب :نامرآ ,شونآ
 نیمعت یارب نایکیجاخ لئومای

 هتفدلامشب دوخ هزات راک یاهلحم
 ۹ دندوب

 دمحم یفوئو زورهب «یلشاف
 این یهرس:یدمحایچ ات ؛یدن دزیلع
 مایا هکدندوب ینادنرتههلمج زا

 سس لامشرد | رهتشذگ هحفه لیطعت
 ی



 ۱ یاه امنیس بشما همانرب ۱

 انیاس نا ريا - یمایم -لاسروینوا
 تایل رام - كایغیساب - نوفسبق

 اما رون اب - سیل ویس رب س ول راک تنوم

 اناوهلیس و اراتسآ

 نیر نی ربش دینک همیپ ار دوخ هدنخ لاسکیو دینیبب اد لاس یدمک ملیف
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 "] (ینب) ناريا یامنیس
 ) «یزیورپورضخ» لاسنیارد

 | نا ریانا وجیامتیسیاهدیما زاهک
 یریک هدانک زایپ «تف ریم دامش

 یور نآ هب ًاددجم تدع ءاتوک

 لماک داب نیا هک یلاحرد دنک یم

 اب و تسا هداد هارو ههبج رییغت

 و «تاتصسوک ربی» یاهلیف هیهت

 داجتیامنیسهب «نامرهقد رکل ر»

 پین رت نیدب و دنک یم یود فرح
 جداخ یدیکأت تلاح زا هک تسا

 نازاسملیف لیخنوج یبلاق مرف و

 ۰ دریگیم دوخب یتطو
 ۱ تكينکت «نایکیجاخلث وماس»

 بداجت زا تشذک یاهآ اسماث اب رادرپ

 قیقد قیرطرد «ماعرس» دد دوخ

 ای المعو دباییمت قیفوت یتطنمو
 ثكي لاحنیمه رد و دنک ی م سپ

 ؛ رگید هیامیب و ورجک یامنیس
 تروصس. «نوداقجنک» طیارش رد

 «دادکتفتهس»ناونعاب هک میت كي

 «هس» مقر طفح ات و درک راکب زاغآ

 اب و داد همادا ار شعار ناتنچمح

 رد ؛ دشاب «نودافمنگ هژا یت داد *

 یاهلیق . دادکتشتهدزا لاس نیا
 هس دداهنزد انهس ,هناخن انهس»

 هداد شیامن «یصوصخ هاگآ راک

 . دش

 و یس ًاعفعچ ۱۳۴۴ لاس رد
 شورف رپ هک دمآ رد شی امنملیق هت

 اهنیا بیترت هب اهنآ نیرت
 ۰ تسا

 امرهشیئالطوم «توراقمنک »

 :نانامرهق نامرهق ۰ هن ادنن ات هس

 «یدابجا یصخ رم والکشوخلکشوخ
 لاس نادتم رنه نیرت داک رپ

 هدندوب اهنیا ۴

 تائامرهق نانرهق) نیدرف
 ؛ماقتنا و قشع ۰ الکشوخ لکشوخ
 وم . نوراق جنگ ۰ ناتهوک ربب
 ملیف ۶ اب الیهسد ( امرهش یئالط
 :فب رحرسهمه, الکشوخ لکشوخ )
 نی وخدزم + اهل وغدرین درهم ریش

 19 .(کن ابدزدو

 دراد همادا

 ۴۲ هحنص

 ملیفنیا ددمدوخ یزاب زا و تسا
 .«متسهیصا

 هچنآ دو هار زاغآ نیا و

 یزیشپ دوب هدیدرون رد هتشذگ دد

 ی نیاذا هچنآ و تشادن شزرا

 اهنامرآ , تسوا ءار یوسا رف رد
 یمدنش«فده وذگ رزب لاما تبأاعو

 دعا وخهاگناجررب اپ و نییعت ]روا ۱

 ۱1۳۹00000 )ص۰+»-»)»۰پصپصپجپ

 :تلساد

 «ناخمشاه» و«هادگت ذا »نام

 یرشع یگ هن ز فلطعع هطقن نیمودهک

 ماگ هللس كي , دوریم دامشب وا
 هتشاد رب نگهطه ات ًاتبش وانا زرل یاه
 تسادروم كيب رد اهدنو تسا هدش

 دای ثآ ذا نانیمطا اب یقوثو هک
 اتهانگ تل هلماف رد یو .دنکيم

 اب ددسورع یاهملیف رد ناخمشاح
 (ناشوک رتکد) كن ابدزد(نامدآ)

 ییئد یدهم ) داظتنا لا تس

 (ذوزیف سیئد) نامیا و ( زوریف
 دروم دد طقف ذورهب و درک یژاب
 ؛ دنزیم فرح هک تسا «نامیا»

 نیا تاظحل زا یضعب زا »
 تالحل نیا « دی ًایع مشوخ ملیق
 ملیف زا یئاح تمسق هب طوب رم

 كي شقن اهنآ رد نم هک دنتسه

 قلخد مدرکیمیزاب !رینیث ورح
 ۰ «دوب یلکشع راک منا رد رتکا راک نیا

 ملیف «یقوئد زورهب» یارب

 گر زب شهجكي ًاملس«ناخشاه»

 هک ملیف نیا دد . تسا هتفد رامعب

 دد یو هتخاس ارتآ تسد نیوز

 رهأظ تقن تک رش دنمزاک كي شن

 ثكی نیقداص بیقعت هب هک دشیم

 : تخادرپیم ملیف ورکیم
 نی رتگ رزب ًاملسمناخمشاه»

 یاهتیل اعفلوا هلاسجنپ تیقفوم
 نیا .دوب ناربا یامنیس رد نم
 گرزب شهجكي نم یارب ملیف
 هکدوب ملیف نیا اب .تشاد رب رد
 راک رد مدآ هک مداتفا رکف نم

 تیقفوم پسک یارب یاب امنیس
 هیلک لابق رد اددوخ دناوتب
 .دنیآیمشیپ شیارب هکیللاسم
 : «دنکب لرتنک
 «تارهت ظفاح ادخ» نوچ رکید

 یایئد .ایبهناکیب «ناطوش هسوسو
 نیایامیس «یلکب نانامرهق ,یبآ
 تدومب اد وا درک ضوع اددرم

 .ددوآ دد پات دوتک آكي

 هرود هس یتقوشتد دورهب

 دوخ یئ امنیس یگ دن درد یتحخه

 یشاهلیق هدودكی .تسا هعفاد

 یزابداخ مشاهزالبق ات هک تسا

 .هدرک

 هک تسا یئاهملیف مود هدود
 «نانامرهق 2 و ملیفنیا هلعاف رد

 یگدنز موس هدود و هدرک یژاب

 نیرتک دزب ماجنا رسو وا یرنع

 رصیق لیفان وا یگدنزفطع هطقن
 راخرسهک یاهدود .دریگیم ذاغآ
 تیمها و شزرا ؛ تییع .هوکش زا

 تسا داختفا ماحنارسو

 هتسنادن هتبلا یقوئو ذو ره

 یژاب مهدبملیف هایتشا یود زا و

 «خرستشد»هلمج نآ زا هک هدرک
 هیتسما

 نیرت دب ًاعلسم ملیف نيا»
 یتقوهکدب ردقنآ ءدوب نم ملیف

 مروآ دایب ارنآ موشیم روبجم
 یراسهرشو یتحاران ساسحا
 ملیفنیا رد یذاب نوچ «منکیم

 ثداوح نییرت راوگان زا یکی
 رامشب نمیل امنیس یگدن ز هرود

 ۰4۵٩ ریه

 یقوئوژورهب زا «نانامرهق» و

 یدنارگكياب پات هشیپ رنع كي
 .تخاس ناشخرد و یللملانیب

 تیعقومنمیا رب ملیف نیا »
 كي اب نوچ .دوب یبوخ رایسب
 - هشیپ رنه و فورعم نادرگ راک
 .مدرکیمراک رادمسرو مسا یاه

 نانامرهق رد نم راک هکنیااب

 قرف ميناریا یاه راکاب دایز
 یا رب ملیفنب فص ول امم «تشادن

 .«دود

 هک دوب امنیس هب قشع نیمع
 درک دوبجم اددا نانامرهق رادعب

 تسدیرت رثومو رتعیسومویدمرد

 نآ زا وا هک یملیف . دش هرصیق»
 دنکیه داب وجت نیدب

 ساسحانم«رصیق زا لبقات»
 راک نم رد یتیمانید هک مدرکیم
 رجفنم تردق هک هدش هتشاذگ
 رصیق اب اما مزادن اد شندرک
 رجفنم ماجنارس تیمانید نیا

 (هیق) شقن نارا زه رادو ریگ رد یدرم . یقو و زورهب ۱

 دنلب داب رف كيمتسن اوت نم و دش
 «...مشکبمدوج و قاععا زا

 زورهب رصیق هکنآ اب اما

 د ملیف و درک سایس هزیاج هدن رب
 ترا زویئامنیس هداونشج نیتسخن

 فصول |عه؛درک «لک » رنو گنهرف

 ,درادیرگید هدیقع یقوت وذوره»

 نم هک دشابن مزال دیاش»

 بس نانامرهق هک مهدب تراشا

 , منک عورش ار رصیق نم هک دش

 تفرالابنم راکحطس ملیف نیارد

 هک تسین نیا ًاقیقد مفده یلو

 نم . دوشب رصیق مياهملیق همح
 میاهملیف رد پیت كي منکیمع یعس
 رتکاراک دنا وتب هک یبیت «مشاب

 «..دنکب یزاب اد یفلتخم یاه

 یندوب « پیت» نیتچ همژالو
 یاه ملیف رد ذورهب هک دش نیا

 :دوشب رحاظ رصیق زایپ یتواقتم
 (یلاخ بیج اب ایندرود ) یدمک
 اضر ( نونجم و یلیل ۱ یخی دات

 ( یقشع ) هرجنپ (مادد) یدوتوم

 ؛ یقوط ,شیاهلیف نیرخآ ...و
 ؛درمكي ماحنا رسولک | شاد ,هلت

 .دوب دهاوعت هارد نایاپ نیا
 داظتنا ددیرکید یاهشقت هک ارج

 یئامیسهک یدرمراظتنارد , تسوا

 هتجرب و تشددین امشچ , هنادرم

 نا وربا,دوبک یاهل اهاب ,كانهودتاو

 و كيداب یئاه اپ , كيراب نابلو
 هک دوریمو دداد یناوختسا مادنا

 فرگش یاهتیقفوم هب هدنیآ رد

 یهدیدپكيهب ؛ دیای تسدیرکید
 شدوج و ردیئالخهن رگ و,یئانثتسا

 : تفای دهاوخ هر

 هکدروم نیا رد یدیدرت »
 مشاب ءانثتسا كي. نم تسا نکمع

 ندوب ینثتسم نیا اذهعم « مرادن

 زونه هکنآتهچهب مدوخ یارب
 « منک ءانقا اردوخ ماهتسناوتن

 ًاملسم هک ینامز اتو هدشن لجسم
 تسدب مدوخ یارب دیئأت نیا
 ءالخ مدوجو رد نم « دیاین
 «.درک مهاوخ ساسحا یگرزب

۳ 

 ۳ ۳ . یا یا حا



 _(یلاخس) اردف "(ردفوتف زا سکع وتف زا سکع | نم و می یر ۱

 هرادن وروتشب لک
 تخس , دش زاشآ لبق هتفهود زا هکام دیدج هقبام ۱

 ۱3۳ امنیس :یراکمهاب هلجم راشتنا هکنیا ضحب دیدرگ عقا و مومع هجوت دروم ۱
 "ام : رک : دوامز | یاهقباسم نینچ یدازگ رب و دش امب هکدوب یددعتم یاه نفلت

 ناهج یامنیس دا | نب.رت یلاع هدنهد شبامن خساپ یگمه هک یرایسب یاههمان لیس هدالعب دنتفگكيربت امب اد |

 تا رنهو ملیفرتفدب دندوب هتشاد لاسرا اركي هرامش ه /
 .دیدرگ | ۲

 تلع ؛ میدش روآ دای زین لبق هدامش رد هک هن وگنامه ْ
 ارالجم زا هحفص كي « دداد ام هزات هقباسم هک یتیمعاو شزرا

 .مناهداد صاصتخا نادب | ۱

 زا یکیریوصت هتفهره هک تسا تروصتیدب اه دیدج هقیاسم 81

 ميهاوخباچتشپ زا ار ناریا یامتیسفورعم ناکه یناوخ اینآ رگ اب 9
 . دومن میهاوخ حرد یو ریوصت ریذ دد ادوا یمومع تاصخشمو درک

 تسابیم داد میهاوخ رارق ناترایتخا رد هک یتاعالطا هملاطم » اش
 هدشن لطاب ربمت لایدكياب ارمه ادوا مان و هتفای ار رظن درو 0 6

 . دیداد لاسدا ام تهج |"

 تکرش ذا كي ره و دوب دهاوخ یکتفه هقباسم نیا زیاوج
 ام یارب هدیسد پاچب هحفسنیا دد هک ادینیوک تسیابیم ناکدتنک ۳
 .دن راد لاسرا ربمت لای دكي اب هارمه , هدرکرپ | "

 یییتاقاف جن اد دهها ووب فوت نبوک دد هک یثاهخساپ ۳

 ود وتشپ لک» هقیاسممان نتشون و دش دهاوخن هداد رثآ بيترت دشاب | ۲

 فرسط ذا سیفن نیاج كي هتفحره. تسا یرورض تک اپ یود «هداذ
 دد هزیاجحرش هک شدهاوخ ادها ناگدن رب زا یکیب رظن دروم هرهچ

 . دیسد دهاوخ پاچب ریوصت ریذ
 هرفن ودرل تراک ۱۰ ,سیوندوخ ددع۳ .تعاسكي نآ رب هوالع
 فرط زا هقام نیا ناگدنک تک رشذا رقن ۱۹ هب هحفص ددع

 . دشدهاوخ هداد هلجم |"
 دهاوخمالعا ناگهن رب مان مامضشن اب دمب هدامشراهچ هرهچره مات ۰

 مرگ ولیک۶۷ :نزو - رتمیتناس ۱/۷۵ : دق

 یشیم : مشچ كگنر - یکشم وم گن ر
 لاس ۱۸ : تیلاعف تدم - لاس ۳۵: نس

 (۳) هدامش هرهچ یمیدقن هزباج
 نیرخ آ زا یدادعت و مارگ ددع كي

 یو تاحفص



 تساوخرد هب انب هدپاهدرک هدهاشم ریخا یهنفهود رد هک رول اه

 هجوت لباق ام یارب هثیمه ناتتارطن هک هلحم زب رع ناگدننا وخ زا یرولکهدع

 . می اهدرک ریاد ار یناربا یاهملیف یسررب تاحفص ؛تما هدوب (رجالامزالو

 هک تشاد میهاوخ یعس اب ؛تسادیپ نآ ناوتعزا هک رولع امه .تاحفص نیارد

 نایب - دب هچ و بوخ هچ - هدیسر ناءرظنب ؛ملیف ندید ننش ,هچن آ یهمه
 . من راد

 یه وادتم زیمآ تحلص» یاهشورد عون زا و یکشیپ فرح «فرحنبا

 هدشهداد شب ابن یاهملیف یور ,هتشذگ ی هتفهود رد هک ی لاهدقن .تسن فارگید

 ًاعقاو ,دوب هدش هتشون (دش دهاوخ هداد شپ امن یدورب هک یجاگشرد زجه)

 فرحتءی اهداقتنا عون زا .دوب ثحب دروم یاهملبفیفنءو تسشم تاکن یواح
 و هی زجت دروم ار ملیف عازجا , هاضرقعو تهجیب نآ نمض هک د وب یب هدننک

 : ردقن ۲4 و دننک ی م هاگت ینییدب یهچب ردزا ار زیچهدهو دنهدیم را رق لیلحت

 دسرد رلعنت لغب رب ز یهناودنه رتشد هک ون هدش هنشاةگ تشم تان یوزر تسد

 ! داقتنا ال

 داقتنا جاتحم هک تسا هنف رگ را رق یریسمرد هزورما «نا ربا یابنیس

 . تسا هناجاهو 4 ات رغیب یاه

 و دنتسه دوخ یهشذگ لاس نبدنچ تاروصآ رد زوسصه یلددع دیاش

 شزرایب ردقت 7 ارین!ربا یاهملیفو دننادیم یسررب لب اقرجغ ار نا ربا یامنیس
 نینچ ام رظنب یلو دمرب رثناب ثب:و هدوهب سب یراکنآ لیلحت و هب زجن هک

 یک دنا رگ اهک تسا یاب ارشو عضو یاراد ناربا یادنیس رناح لاحرد .تیت

 دهاوخن نامدباع یرگید یاه تفرشیپ اهنکهن «دوش هدوزفا نادب اهییج ویب

 .تش میهاوخ زین یزورما یهلحرمو دح زا رلبقع ,هکلب دش

 هکنیا:نآ و تسام یهده یلاحشوخ تعاب هلأام كپ ؛نایم نبارد اما

 هکت سا جفاو راسب ,دناهنفاب یلهزات یاهیها۴۲ ,ناگدننک هیهت و نا زاسلیف

 «لملاسراهچ :4د الثم زا :دیاهد رک هعل اط« ریخا یهنفه ود رد هک ی ل اهیسررد

 شن هب ۱« نانادرگ راک و ناگدننک هبهت هزورما یلو دوب جرد لب اف یتخسهب
 بلاج رارس ناایا دوخ یارب و دناهدفای تسد ملیف یسرر و داقتنا یهدن زام
 یالیسو رب اب و دنناوخب ,دن ون هوخ ملیفاب عجار ار یلهدع رظن هک تسا
 . دن وه اتشآ .موبع لسلایکع اب «یرگید

 ؛ شرالآ یهیلک هک هدیسر یل هلحرم نآ هب ام یامنیس « زونه یلو

 یراث آدود»«تلعنهها :دشاب ربسات و رییقت و شجاسو یی اب زرا لباق ,لماکرولس

 . دنتسه یسررب لب اق قبرط نیدب هک دن وشیم تفای ینارپا یاهملیف نایمرد
 هتش" هدوزفا راسب هتشذگ یاهلاسبتبن اهملیف عون نیا دادعا هنیلا

 یشززا رلعاخب ام « لاح نیااب . ددرگيم هدوزفا نآ رب یدعاصت تلاحاب یتحو

 یاه هتساوخ مغریلع و میتسه للاف یلاربا یاهملیف یسررب تاحلصیا رب هک
 ناربا یاسنیس را آ یاهلک درو+ رد یلاحدقت دنلپ ام هک هلج» ناگدنناوخ

 لب اق للاس» هک مينکیم باختنا لیلحت و هب زجا یارب ار یلاهملیف « دناوحب
 ملیف تیقفوم مدع ثعاب هسک ی للاسو فعض طافت رب نآ تبثم تاکت و شجنس
 ریخا یادفه هس ود رد هک تسا ی اهملیف , زاب شلیلد -- دب رچب دن د رگ م
 اجر (لبووچاگشرد :ارحه«نبحا اف + بوبا) - دن !هتف رگ را رق داقتثا دروم "

 هدوسآ لایخاب وزهاگ رولس ميناونپ هک مياهنشادن هدرب یور یملیف ؛ هتفهنیاام

 تاحلص ندوبل یلاخ رطاخب زین و) ؛ تلعنمهپب و میهد را رق یسدرب هروم ارث آ
 یجراخملیف ود هتفهنبا (تسام ناگدنناوخ هجوت دروم هک اهملیفدقت و یسررب

 هک «هشبم کنج «یحرش؛یخوش» و «ازبل ول ویناج» ۰ میاهدب زگ رب هدرب یور
 میهاوخ تیحس امشاب ۰ دراوم نیا رد مهزاب هدنپآ یاههفهرد دین | وخ يه

 ء تشاد

۳۸۵۵ ۱۱۱۱۳,۲ 

 اریتول ویناج
 وج رف وتسیرک : ناگشیپ رثه - رلاک ی تکت - ایبملک ین اپمکلوصحم

 نادرگر اک - لبسایراو س نیت رامودولچرام - كرام رگ دایپ

 7 « وب رانسوناتساد ناگدنسی و

 الاتساک ول ات ر

 اكب زوم - یفالساکو تا رووچارب و اب

 هدننک هیه -یجد ین وت :یرادرسلیفریدم - ه وکب رومونپا

0۵ 

 و شزدا اب و لیصایامنیس تایصوصخزا یکی : یلوقهب

 اشامت « دئاوتب

 اب رهو دشکب امتیس فرطهب اهراب و اهراد

 نت ب اف
 و 9 هت یر - عون »1 4 ۱ وحی 2 رب تسش ۵ دهاوخ یه هک ار ی 2 ته

 ابق رد هفاضا ۳ .ً

 عون نیا بتا رمهب یئامنیسراثآ نایمرد ۰ دنکبدوخ رکاشامت بيصت
 ندید رتشیب و ندیدرتشید یارب هکار یراآ . مياهدید ارد اهملیف

 ؛دوشیم نام ییکتسد نآ زا امنیس دیدج یهتکت داب رهو میتسه لیام

 دوجومام یارب یمهف لب اقزیچومیوتیم عابشا رکیدهک یدحات
 یرتهدنسانش و رت دراو خش تارظنهک تسا عقوم نآ رد هژات اما

 زا فده دنکيم زاب مایفررگید میهافمو اهنیاد یدیدج یاههچی رد
 ملیف كيزا تبحص ماگتههب , امتیندد یساسایهلأسم نیا ندیشک شیپ

 ,وتانر» میئوکب هک تسنیا ؛یهیدق یهتشک راک ژاسملیف كيزا هن اقشاع

 ,دنکب تیصوعخ نیا دجاو اد ملیف , هتسناوتن «ینالتسک

 وا ریواصت یهیلک یناعمو ملیفنیا نتخاسرد وا یاصا فده

 ود نیا . تسا یزورماناوج رتخدو سب ود قشع قمع شیامن ًارهاظ

 یکدن ذردا ریئاهارجامولئاسم رکید ناناوجیلغالثم ًاملسم , ناوج
 نوک ان وگ لاکشاهب لئاسو اهارجام نیا یورردقن آ ملیف اما دن راددوخ
 هنیسزا یعقوهک دنک یم هیکت توافتم دید یایاوزو فلتخم یاهدیداب

 قعتو رکفت لباق مادک چیه , ملیف لئاسم زا رکید , میوشیم جراخ
 تاعفد دد دناوتیم ًاضرف هک اد هچنآ یهمه «ینالتماک» , هچ دنتسین
 ؛رکیدرایسب یاههنحص ندررک هفاشا اب ددرگ نشود یگائامت یارب دعب

 هتشاد دمب تاعفدرد دناوتیم ملیفهک یرثأت یهمهد تساهدرک صحخشم

 جورخیهنحصرد الثم . دوشیم هتشاذگ , هفاضا یاههنحسنیااب دشاب

 تیمها زایعالطا هنوکچیه رگاشامت «ملیف یادتبا دد , لزدمذا رتخد
 , درادن شاهناخ زا رتخدیدبا یئادج رطاخهب هنحسنیا

 یئانتعا یب تلاح نیمه اب و تسا اتعایب واهبتیسن زا ام

 نیمهآنیع . دوشن نینچ ات دن تبلناوم دوخ زا واهک دنکی م شرافس

 رب یفاشا یهیکت اب اهجنم , دوشیم هدید زین . ملیفنایاپدد , هتحم
 ,ملیف یهداب ود ریثأت نتفد نیبژارب هدالع ًاتجیتن ۰ ددام یاهدافس

 یه

 سصح»

۱۰۰ ۰۰۰9۰«۰«۰«۰«۰»«»۰»۰»۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 



 ود یقشعیهطب ادو ملیفمتهب هک یغطاع تلعیب لا اسههب

 .ددرگیم كيدزن , ددادت

 زا لبق نایلاس كيس بحاص نازاسمایف زایکی «ینالتساکا ۱

 رب لاحب ان هک تسا ینانادرک راک زا یکی ,صوصخب و تسایل اتیا یاب

 هناهتخاسملیف ,ریپسکش «تیل وژوومور» فورعه یهمانشب
 رب یمملو *نیاد دد اما (شیپد !ا هدجیهذاشیب و یلهرفذ 9۲

 1۳ لیکش ملیفكی نت قیفوت طقف .كبس بحاص زاسملیف

 رخد نیا هک ینازاسملیف رشکالثم هوا . تا
 نودب تسا ریکمشچ رصانعو رحاولن راتفرگ طقف , دئژ ُ

 تسی ابیمهک فر رد شدوخ ی اصا موهقم ءاقلایارب یساسا

 نا وجود قشع لاقتت ایا رب هک مدنیبیم هجيتنلاب . ددکب

 یحط-و یئادتبا یاهشوریپ مقاوم رتشیب ردو هدشهتخانش

 كي هب ردپ ورتخدهک دن روگیم رظنرد , وی راتسرد الثم ۰ 33
 یهلامدعمم و دنورب .دوشیم هدناوخ"نویناپ ملیفدد هک

 لب اقمددیدام یهطبادكي دیالو) یناوهش لئاسمراتک دد

 .دوشحرطم (یوعه
 ًاتجیعت , دن رادن | رهمزال دامنا نآ « نی ملیف یاهژانوسرپ

 یهطبار خ هاوتیم ببصک نادرگ راک تسدرد دندرگیم یقان

 « بیئت نیدب . دوشن داجیا رک اثاعتو اهژان وسرپ نآ نا ۰

 ما تاصخشم مامت اب ملیف كی هک تسا هتشاد یمس «

 .دژا
 دتاب .مسیل اتن امیتناس داتفرگ , دشاب هجوت بلاجو نیکوکوت
 ین اج»م )یُفهک تسا دوطنیا ...ودنشاب لوا یاهشقن ةن رکافیا

 گید قشع یاهملیف لثمو «دول رتنیا» لثم ما 1
 1 ك :تسه هچرهاما دریگ دارقهماع هچوتدروه « دناوت,

 تسادیگول ولس راون یود تک رحتشمكي پاچهپ .

 یاه,لیک

 یزور

 قرورمفم 7 6۵۲ ۸ ۳۸۲ 2 ۲ ) ۴

 ی ۰ ۰ 5

 یحجوس ی و 5
۰ ۳۹ 

 1 ۰۰ . هم تکنج

 نیارب:ناگشیپ رنه - رلاکینکت -متسب نرق سکوف یناپیک لوصح+
 روت رآ- نملیدروفدارپ - لوامات - تشلبنازوس - نیانگ رو تر

 شب روایاه : نادرگ راک . سیل رک ینوت - ردلفناج - یناکتندوب
 -ناتیپ کلاه - رباوگك مناد : اهتیرانس - ناتیپ کلاه : ناتساد

 ,لگنادرف : هدننک هیهت - گنب دلف

 هب ؛ ریخا نایلاس رد صوصخ هب , ناذاسیدمک

 كينتخاس یارب يماسا لوسا یزاسلیف هک تسا ۰
 یدمکشزرااب داتآهب رکا , هک تیاعد اد یدمک

 دجاو داثآ نیا یهیلکهک نی وه یمهخ تم 8

 تدحوالثم ؛ دننک یمقدص ,صوصخب درا
 .تسا یدمک قمست لباف اد ۲

 : ۹ تن فا

 ملیف یلسا اانوسرپ كي یارب , یدمک بوخ داثآ رد
 ؛یهلفیاهتیمشوهک تساهارجام نیا یطددو دیآ ۳ یلاعارچام

 ِ دوشیملقتتم زین یلصا ژان وسرپ نیا ترصخت سخردو دوشیم ق ولخ

 نآیدمک راثآ زا «كب رواهراک ,دودیم پبس هک یلماع نیا دا
 ملیفتدون راددوخب , دشاب هتشاد هلصاف ,یصاخ نا زا سایت زا هتسد

 ۳۱ تیصنف تدجو نیا زا
 فلتخم یاهتیصخش هب ردقنآ , هدوخ ملیف نیا دد «كبدر روا»

 یاهتیصحشهک تسا هدو مگ درس كيره باختناددو هتخادرپ شرثا

 .دنتس» حب رشت لب اقریع یلک هب ملیف

 دششوهاخ اهعارچ هکیتفو» یاهملیف طسوت «كي روا» راک اب

 یشحد برغ هکیتفو «نارهت دد) «كناب هک دزب تفرس» و «یدوب اجک
 صخشمیبوخ هب «كي دوا» رثاود نیارب دورهكي اب ؛میتسه انشآ (دوب

 ار قوف هلأسم هجوچمهم نادرک راک نیا زی اهملیق نآ رد هک ددرگ ی م

 یاهژان وسرپ ام «دوب یشحدو برغ هک < یتقومرو اله تس | هدرکن تیاعد

 (2لاونمیک ) ناوج رتخدكي (لتسوهودذ) , ناوج رتخد كي « شیشک
 هک یتقدو» ددو میدرگیم ورود (رکاو تنیلک ) اوج درم كيو
 .فلتخم ژانوسرپ هتسدكي اب هک «یدوباجک دش شوماخ اهغارچ

 عون چیه «كبروا» زین «هشیم كانج یخوش,یخوش» ملیف دد
 هک مينيبیم اتجیتن .دریگیمن شلیصا تیصخش باحتنا یارب یمیمصت

 زا یتینهذو یلهعیصخ , هکنیایب و ناکی دوطب تیصخش زا كاي رهاب
 تسا هدش تخادرپ ؛ ددرکص خشم كيرح

 هجوت ردق نامه ( تیک نایارب) ربپ داوتساتیصخث هب الثم
 تسنرا)رهش رتنالک هبایو (سینرکینوت) ناوچ درم هب هک تسا هدش
 ۰( نیانگ دوب

 یاهژان وسرپ هبمه مک دحنیاات «كي روا»هجوت .اهنیا زا هشذگ

 یثاهتیا رجامكي ندروآ دوچوبیارد رصد تسین طوب رم یلوسا
 تشدد وزیدو توافتم یاهیزاس ارجام و فلتحم یاهیشارت همدقم

 یدرم ناودع هب «سمترک ینوت» , ملیف یادتبا رد الثم . تسا هدش

 ملیق نایاب ا نانچمه عضونیا و دوشیم یفرعم تسددنز و زابسوع
 ینالوطنادنچ هک م لیف یلصا یا رجام رخآ تسدهک ,دنکیم ادیپ همادا

 اب رهشرتنالک و تسایشت دا كي «سیت رک ینوت» دیآیم شیپ تسین مه
 ,تسا فل ایم اهیشت را هیلک الوصاد دا

 شتدا نارفا و سیلپ نیب یئاهلدجد اهتحبنایم نیا دد

 هدانتسا « سیت رک ینوت » دوب تسود نذزا رخآ تسدو دیآیم شیپ
 دنکمریگتسد «تشهلپ نا زوس» ابهقشاعم ماگشههبا روا رتنالک .دوشیم

 هب كنات ابوا ات ,دوشیم «تیک نایا رب»یتحا دان بیس وا یریکتسدو

 پین رت نیدب ادوش كنچ یخوش , یخوش و دنک هلمح رتنالک داکلحم
 هقیقد داتشه لوطردوا یفاب هقلفو «كب روا» یعقا و فده هک مینیبیم
 هدوب اهنامتخاس هب هلمح و اهنیشام ندرک درخ یاههنحص .ملیف زا
 ,یکمه» ملیف یاهتیصخش مونیبیم هک تسا فده نیا تلع هبو . تسا
 هدربماناخشا هب) دنئامیم یقاب مهلیف نایاب ات و دنتسه تیوه یب

 تسا یثهطساو زین وا «دینک هفاشا مهار تکهلپ نازوس , قوق رد هدش

 یلکیملیف طسورد هکنیا هب افاضم م ملیف نایاپ یاههتحس شامن یارب

 .(دوشیم شوماررق
 یاهمایفنامهدحرد تسدد ملیف نیا اب «كيروا یاه» ی ی

 یتقو » و «یدوب اج دش شوماخ اهغآرچهک یتقو» یلومعم یتداجت
 [8 دنامیم یقاب «دوبیشحد برش هک



 یاد

 ؛ تسا هداسمآ ریچ هبه كنبا 9

 یعیطمكلم رصان :هدشنشوراهرونک ژورپ
 شقنب شب ورد" ثاب ؛ادخ درمكاب توسک رد
 تس ابیم ذورسما ۰ تسا هدمآ رد ردنلق
 رد. دوش یدادربملیف ؛ ملیف نالپ نیتسخن
 توسکب هکیلاحرد نازذو رف « قاطا دانک

 هل رد .دنکیمهاگن هنحصب هدمآ ردیمپ دهفناا ز
 نامشچی و" , دن زبم جوبیداش شن امشچ
 اش و هدنخزا یاهلاهرد هشیمه نز نیا
 :تسا قرغ

 نا رگید ویمادن | رپشهّلنادی :دیفمنمهب

 یمئاسح یلع ,دن (هداتسبا یاهشوگ ثاپ ره

 رسصا . دهدیم روتسد ندرگب هرورب و»
 هنفرگا رفیل وددشی وشآ كاپ اد یعیلعمكلم
 هتسش شب وخ راتسدد هفرخ یور . تسا
 هتف رردشوگ انب زایلیبس وذوذن اب ین امشچاپ
 . دنکیم ذوفن ناج قاععا ات هک یهاگ و

 د تفادسص هچ درع نبا دوجورد یتسار
 لباقم دد یتددف هچ و تسا هتنهن یئانس
 .دراد نیب دود

 ؛ تسا قاطارد یرادربملیف هکتآ اب
 تشپ هدو تیعهج زا یجوم طایح یو رد

 نادنم رنهنادنمقالع زا رفن اهدص هناخرو

 سک ره . دناهدرک عسجت ناربا یامتس
 اب و تسدرد ملیف نادلمرنه زا یرب وصت
 دنسچ تسدد ءاضبا نتفرگ یا رب یرتفد

 رذه و ملیف یو , رتهو ملیف ناشررثت

 یاضصاب , تسا هشیپ رنه كب نانآ یارب

 دننا وخیمارث آر طس,رظعسداب زتقداب ؛ لماک
 .دنب وگیم رگ دکی یارب اد نآ یاهربخو

 را رقنبب دودتشپ دد «یزا ریش دمحا»
 هدش هتشون ملیف تکالک یور , درسیگیم
 ۰ تسا

 میح رلانمح رلاهّنامسب
 ردنلق -هیحاتتفا هنحص

 یدبدج راک زاغآ . تسا راک زاغآ نیا

 ماوت دایسب لاجنج اب هتشذگ نوچ هک
 ۰ تسا

 هب ملیف هدننک هبهآ « یبیصم یدهب»

 ار یراگبس هتسآ و هداد هیکت راوبد
 شدوجو رد مسصوا دباش ؛ دنکبم دود

 -رپ هظحل نیا و دنزیم حوسم یلاحشوخ
 . دزاپسب رطاخب بوخ دهاوخیم ار هوکش
 لب شقن یتقادص هچ اب درم نبا یتسار

 تای زجمامت . تسا رادهدهعا ر هدننک هیهت

 نا رهت زا حبص زورره ددادرلفن رپ ز ادراک

 هارد پشو دبآی سه « یدادربملیف هسلج رسپ
 ناش؟ رد هچ ره , ددرگیم زاب اد زارد
 ؛ تناوكي دنکیم هیهآ نا رهت زا « تسین
 رایتخا رد یراوس نیشام هسو نویماک اب
 رهات درادرا رق ینف نانک راک و نادنم رنه
 رابتخا ردتسا نان آ موزل دروم هک ار هچ

 ,دنهدرا رق نانآ

 هنحصراب نیرخآ یارب «یمتاحیلع»

 اصتخاشدا زق
 

 فی

 ناشاک هب رنهوملیف هداتس رف یص

 یمتاح یلع رثا نبرخآ یراد ربمابف

۰ 

 ٩ دیدرگ زاغآ هنوگچ

 كي رد اهنکفا روسن . دنکیم هدهاشم ار
 .دن زی دیم یمیدق قاطاب رون یئایرد هلحل
 ۰. دوشیم هداذ یعیلعم كلم تسدب تکالک

 یمتاحروتسد هدامآ نیب دودتشب یزا ریش
 هتفرگ اف, ار اجهمه ضحم توکسو تسا
 ۰ تسا

 نید دود -
 زاب تکالکیورا رد نیب دود یزا ریش

 .دی | یمبقع هتسهآ و هدرک موزو دنکیم
 تاک -

 زاشآ زا ریوصت كي دعب یاهلئحل و
 ۰ ردنلققرا  رسلیف

 درب یمورفدوخ رد ار قاطا یاهمهمه
 .تساهدش ژاغآ راک ء یگمهیاهندز فک و

 
 یمتاحیلع هک تسا یراب نیمود نیا

 .دژاسیم ملیف ناشاک رد
 اریبس یارب مه یقوط شلاا ملیف

 نیا دد هک مه شدیدج ملیف و دوب ملیف
 اکو ۰ تسا ملیفا رییس یارسب دژاسیع رهش
 اب ؛ یرد جشنپ یاهقاطاب دیدش یهفالع
 راکملق یاههدرپ ,هدش یراکجگ یاهفثس
 زا یمقن شیاهبلبفرد هک دشوکیم و دداد
 هب . دشاب هتشاد دوجو لئاسم نیا هه

 شلد . دراد هجوت دح زا هدایز تای زج
 ۳ یسگ دن ز یوب شلیف رگ اشابت دهاوخیم
 یگنادرموید رم زا هدنکآ هکادینا ربا میدق



 یاضشف و دنک سح دوب تقادص و اغفصو

 .دنک سملار یناربا یگدنز

 یا هنا ز رفد رمتشذگ رس«ردنلقناتساد

 روشه رهش یسانشادخ و یگتسرا و ردهک تسا

 یقشع واب هک دراد یرها وخ ردنلق, تسا

 جاودزا یو هک د ها وخیمن و دراد یت وکلم

 و دوش وا شوغآ مه یرگیددرمو هدرک

 دومام ارشیوخ یاههجون زا یکیراچا

 ات 8 2 اروا سمسو هد ,؟جاودزا یو
 یدزارت هک تسااج نیا
۳ ِ_ 

 كاب هنسمژرد و دهد گیم زاغآ ر

 ساسحا جواب رگ ثام یئار

 رگ هولج ار دوخ یدنم ,نه زا یرگید

  دراد هدهع رسار تسخن شقن و هژاسیم

 صاخشمر ودادعتسا اب شرانک رد نازو رف
 هلیادب .- دیغع نههب نارگیدو دراد یزار
 ناب دادو یره«-دازرهش:4لاز -یعادنا ریش

 .دنارهو رف ریگناهج-ر»>ورف سیگن رف

 رد شب رادرسهلیف كانبا هک «ردنلق

 وادصو رس رب یاهملیف زا دراد همادا ناشاک
 زد ارنآ ملیفا رییس و تسا لاسیلاجنج
 8 ادیمنا ربا یامذیس یاهراکعاغیشدر
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